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 شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 استبيان دراسة
األمم املتحدة االستقصائية العاشرة الجتاهات اجلرمية 

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية، عن الفترة 
٢٠٠٦-٢٠٠٥

 
  مقدمة للموظفني املسؤولني عن التنسيق

ري االضطالع بدراسة األمم املتحدة االستقصائية العاشرة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية بالتعاون مع شعبة                                                                                    جي 
.اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة ومكتب املفوضية األوروبية اإلحصائي                                                   

●

 نسخ إىل مكاتب اإلحصاء الوطنية وإىل اخلرباء                                 وترسل    . يوزع هذا االستبيان عن طريق البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة                                          
.املعينني بصفة أعضاء يف الفريق العامل املعين بإحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية يف بلدان االحتاد األورويب                                                                       

●

ف   ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن املوظ                               .  يف كل بلد        موظف مسؤول عن التنسيق                  تقتضي عملية جتميع االستبيان حتديد                          
:املسؤول عن التنسيق يف اإلطار أدناه                        

●
)( ١

  
:اسم املوظف املسؤول عن التنسيق

:اللقب الوظيفي  
:اسم اهليئة  

:اسم الشارع  
:البلد  /الوالية/املدينة 

)الرقم( )رمز املدينة ( )رمز البلد  (رقم اهلاتف   
)الرقم( )رمز املدينة ( )رمز البلد  (رقم الفاكس   

الربيد اإللكتروين  :
  

مبا يف ذلك مكاتب اإلحصاء الوطنية إذا كانت ذات                                  (يتوىل املوظف املسؤول عن التنسيق يف كل بلد حتديد السلطات املختصة                                                     
وينبغي أن         ). املؤسسات العقابية، املرفق                  /الشرطة، النيابة العامة، احملاكم، السجون                         (من أجل ملء خمتلف أقسام االستبيان                          ) صلة   

وينبغي أن تعاد الردود املدجمة يف موعد أقصاه                              . ا خمتلف السلطات املختصة مللء االستبيان كامال                               تجمع املعلومات اليت تقدمه                   
إىل شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات                                                                  ٢٠٠٨يناير   / كانون الثاين    ٣١

واجلرمية،       

●

+.٤٣١٢٦٠٦٠٧٥٦٢٤رقم الفاكس         .  org.cts@unodc اإللكتروين        الربيد    .  , Vienna, Austria1400-, A500Box . O.P

crime_/en/unodc/org.unodc.www://http :  من العنوان الشبكي التـايل                ميكن تنـزيل مستندات االستبيـان يف شكل                             ● pdf و   word

html.survey_tenth                                                   على الشبكة، يف الصفحة                   وميكن اإلجابة على أسئلة الدراسة االستقصائية بشكل تفاعلي مبلء استمارات
 ).باإلنكليزية فقط          (نفسها، ختص كل قسم من أقسام االستبيان                             

__________ 
.تكرارها يف صفحات غالف األقسام اخلاصة بالشرطة والنيابة العامة واحملاكم والسجون واملرفق     يرجى أن يالحظ أن هذه املعلومات ينبغي  (1)
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 أو الفاكس         ) org.cts@unodc(بغية تسهيل تبادل املعلومات تبادال سلسا، يرجى إعادة هذه الصفحة بالربيد اإللكتروين                                                             ●
وإعالم مكتب األمم املتحدة املعين                           ، من أجل تقدمي معلومات عن املوظف املسؤول عن التنسيق                                               +)٤٣١٢٦٠٦٠٧٥٦٢٤(

ويرجى التحديد قدر                . باملخدرات واجلرمية، يف أقرب وقت ممكن، ما إذا كان املوظف يرغب يف استخدام االستمارات التفاعلية                                                                         
.اإلمكان إذا كان من املزمع ملء مجيع األقسام أو بعضها بشكل تفاعلي                                                   

ال هذا االستبيان بشكل تفاعلي؟هل يرغب بلدكم يف تقدمي املعلومات املطلوبة يف نعم 
إذا كان اجلواب بنعم، يرجى وضع عالمة يف خانة كل قسم ميكن ملؤه بشكل تفاعلي  
املرفق املؤسسات العقابية/ السجون احملاكم النيابة العامة  الشرطة 

  
 ال  نعم هل حيتاج بلدكم إىل املساعدة من أجل جتميع هذا االستبيان؟

  
 pdf/org.unodc.www /:ميكن االطالع على سيل البيانات امعة اخلاصة بالدراسة االستقصائية العاشرة على العنوان الشبكي التايل                       

html.survey_data_collection/th_survey10/research.
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 احملتويات    
الصفحة     

٥....................................................................................................................مقدمة
٥.............................لعاشرة الجتاهات اجلرميةأهداف دراسة األمم املتحدة االستقصائية ا -ألف

٦..................................................................إرشادات الستكمال االستبيان -باء
٧....................................................................................................الشرطة -أوال

اجلدول  
٨..............................................موظفو الشرطة، حسب نوع اجلنس واملوارد املالية ١-

واألشخاص الذين كان هلم) إحصاءات الشرطة           (اجلرائم املسجلة يف اإلحصاءات اجلنائية                          
............................................حسب نوع اجلرمية            احتكاك رمسي أويل مع الشرطة،                         

٢-
١٠

األشخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي مع نظام العدالة اجلنائية، بصرف النظر عن نوع
اجلرمية، ونوع اجلنس والفئة العمرية واجلنسية، حيث ميكن أن يشمل االحتكاك الرمسي

.............................................االشتباه يف األشخاص أو القبض عليهم أو حتذيرهم                                  

٣-

٢٤
٢٦.........)لدى الشرطة(جلرائم املسجلة يف اإلحصاءات املتعلقة باجلرائم معلومات تكميلية عن ا ٤-

٢٧................................................................................................النيابة العامة -ثانيا
اجلدول  

٢٨................................................موظفو النيابة العامة، حسب الفئة واملوارد املالية ٥-
٢٩...............................................األشخاص املالحقون قضائيا حسب أنواع اجلرمية ٦-

وع اجلرمية، حسب نوع اجلنس والفئةاألشخاص املالحقون قضائيا، بصرف النظر عن ن                                 
................................................................................ العمرية واجلنسية           

٧-
٣١

......................................................................................................احملاكم ٣٣-ثالثا
اجلدول  

٣٤..........القضاة، حسب املركز ونوع اجلنس واملوارد املالية، مبن فيهم قضاة حماكم االستئناف ٨-
عناألشخاص الذين مثلوا أمام احملاكم اجلنائية، وتقديرات إحصاءات النواتج، بغض النظر                                                         

......................................................................................نوع اجلرمية        
٩-

٣٦
٣٧......................................األشخاص املدانون يف احملاكم اجلنائية، حسب نوع اجلرمية ١٠-

٣٩.............األشخاص املدانون يف احملاكم اجلنائية، حسب نوع اجلنس والفئة العمرية واجلنسية ١١-
٤١..............................................................................املؤسسات العقابية/السجون -رابعا

اجلدول  
..................................صالحية اخلاصة بالبالغنيالسجون أو املؤسسات العقابية أو اإل

................................السجون أو املؤسسات العقابية أو اإلصالحية اخلاصة باألحداث
مبا يف(موظفو السجون أو املؤسسات العقابية أو اإلصالحية اخلاصة بالبالغني أو باألحداث                                                              

....................، حسب نوع اجلنس واملوارد املالية                        )ذلك مؤسسات االحتجاز قبل احملاكمة                        
مبا يف ذلك(األشخاص احملبوسون يف السجون أو املؤسسات العقابية أو اإلصالحية                                                   

 الوضع القانوين ونوع-، بصرف النظر عن نوع اجلرمية                       )مؤسسات االحتجاز قبل احملاكمة                       
....................................................اجلنس والفئة العمرية واجلنسية واليوم املختار                                

٤٢
٤٣

١٢-
١٣-
١٤-

٤٤
١٥-

٤٥
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الصفحة      
خر من أشكال اإلشراف يف اتمع، يف يوماألشخاص املفرج عنهم قيد املراقبة أو لشكل آ                            

.............................................................................................خمتار  
١٦-

٤٦
٤٧...................األشخاص املفرج عنهم إفراجا مشروطا، حسب الفئة العمرية، يف يوم معين ١٧-  

٤٨............................................النسبة املئوية التقديرية من السجناء الذين يعانون من ١٨-  

٤٩....................................................إحصاءات عن اجلرائم املسجلة لدى الشرطة: املرفق -خامسا 
اجلدول  

اإلحصاءات اموعة بشأن جرمية القتل وسائر: إحصاءات عن اجلرائم املسجلة لدى الشرطة                           
...........................البيانات الفوقية         -اجلرائم اليت تسبب موت شخص آخر، حسب الفئة                                 

١٩-  
٥٠

جرمية القتل وسائر اجلرائم اليت تسبب موت: إحصاءات عن اجلرائم املسجلة لدى الشرطة                              
.......................................................................ة شخص آخر، حسب الفئ               

٢٠-  
٥٣

٥٦...البيانات الفوقية-سرقة املركبات، حسب الفئة: إحصاءات عن اجلرائم املسجلة لدى الشرطة ٢١-  

٥٩.....................سرقة املركبات، حسب الفئة: إحصاءات عن اجلرائم املسجلة لدى الشرطة ٢٢-  

 

4 



UNITED NATIONS  م املتحـدةاألمـ 

 

ّمقد مة
  

 أهداف دراسة األمم املتحدة االستقصائية العاشرة الجتاهات اجلرمية  -ألف 
 ليات نظم العدالة اجلنائيةوعم

 
، دف مجع بيانات  ١٩٧٨بدأت دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية يف عام               -١

 ٢٥ املؤرخ ١٩٨٤/٤٨وطلب الس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره    . إحصائية بشأن أهم مكونات نظم العدالة اجلنائية     
، إىل األمني العام أن حيفظ ويطور قاعدة بيانات األمم املتحدة املتعلقة باجلرمية عن طريق مواصلة إجراء         ١٩٨٤مايو /أيار

 .وقد أُجريت تسع دراسات استقصائية حىت اآلن    . دراسات استقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية     
)١(  فرباير / عقد يف فيينا يف شباط،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٣واستجابة للتكليف الصادر يف قرار الس    -٢

 اجتماع لفريق من اخلرباء مفتوح العضوية بشأن سبل ووسائل حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل          )٢(٢٠٠٦
وقدم . يئات الدولية ذات الصلة بشأن اجلرمية من أجل تعزيز عمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر اهل     

اخلرباء توصيات بتنقيح االستبيان املستخدم إلجراء دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة               
 .اجلنائية

ة مع استبيانات     وبناء على توصيات اخلرباء، نقّح استبيان الدراسة االستقصائية العاشرة بطريقة حتافظ على االستمراري           -٣
وأويل . ٢٠٠٤ و١٩٩٥الدراسات االستقصائية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اليت مشلت الفترة املمتدة بني عامي        

وباإلضافة إىل ذلك، فإن ). انظر املرفق (اهتمام خاص لتحسني التعاريف وإيضاحها ومجع البيانات السياقية والبيانات الفوقية       
واملرجع األورويب إلحصاءات اجلرمية والعدالة    ) يوروستات(ول ومكتب املفوضية األوروبية اإلحصائي   التعاون مع اإلنترب 

 . أدى إىل جعل عدة تعاريف متسقة مع جمموعات بيانات دولية خمتلفة     )٣(اجلنائية

البيانات عن معدالت  ، هي مجع ٢٠٠٦-٢٠٠٥والغاية الرئيسية من الدراسة االستقصائية العاشرة اليت تشمل فترة السنتني     -٤
وقوع اجلرائم املبلّغ عن ارتكاا وعن عمليات نظم العدالة اجلنائية، دف حتسني حتليل تلك املعلومات ونشرها على صعيد                   

 .اتمع الدويل 

ة، هلا أمهية والبيانات اليت تجمع بواسطة الدراسة االستقصائية العاشرة، شأا شأن اجلوالت السابقة من الدراسات االستقصائي      -٥
وتستند هذه البيانات إىل ما سبق مجعه من بيانات، مما يوفّر     . حامسة يف استبصار االجتاهات العاملية يف اجلرمية والعدالة اجلنائية 

وميكن أن تساعد النتائج على تقدمي       . فرصة فريدة الستبصار اجتاهات اإلجرام العاملية منذ منتصف السبعينات من القرن املاضي       
إمجالية عن العالقات بني خمتلف مكونات نظام العدالة اجلنائية من أجل تعزيز اختاذ قرارات واعية يف اإلدارة، على     صورة 

 .الصعيدين الوطين والدويل، وحتديد أنسب املسائل وااالت اليت ينبغي أن تتلقى املساعدة التقنية        
  

__________ 
(1) ".تعزيز اإلبالغ عن اجلرمية " بشأن ٢٠٠٥يوليه  / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٣قرار الس االقتصادي واالجتماعي  

.  E/CN.15/2006/4 (2)

. )3( org.europeansourcebook.www
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 إرشادات الستكمال االستبيان                 -باء  
 
واالستبيان موضوع بشكل جيعله قابال    . رشادات الواردة يف الفقرات أدناه دراسة متأنية قبل ملء االستبيان        ينبغي دراسة اإل   -١

وينبغي أن يستعرض   . للتقسيم بني أجهزة خمتلفة مث إعادة جتميعه يف املكتب املركزي املسؤول عن الرد عليه قبل إرجاعه   
مثال، الواليات  (لتأكد من أن الواليات القضائية اليت تشري إليها البيانات      املوظف املسؤول عن التنسيق الردود اجلزئية ل       /املكتب

ومن املهم استعراض الردود يف مجيع   . حمددة حتديدا واضحا، وأن البيانات صحيحة إحصائيا   ) القضائية الوطنية أو االحتادية 
يع خمتلف أجزاء االستبيان على األجهزة    ويتوىل املوظف املسؤول عن التنسيق مهمة توز  . أجزاء االستبيان توخيا لالتساق 

وتوجد النسخ اإللكترونية واالستمارات     . املختصة وإعادة األجوبة الكاملة إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      
html.crime_survey_tenth/en/unodc/org.unodc. www .: التفاعلية من االستبيان على العنوان الشبكي التايل    

 :يرجى من ايبني على االستبيان أن يراعوا يف استكمال اجلداول ما يلي       -٢

إذا كانت األرقام املقدمة يف أحد اجلداول ختتلف اختالفا كبريا من سنة إىل أخرى، يرجى تعليل ذلك التباين يف احليز       )أ( 
اخلاص بالتعليقات على اجلدول؛  

أو حتديدها يف أحد اجلداول، يرجى السعي إىل تكييف البيانات قدر اإلمكان،   إذا تعذّر تقدمي البيانات حسب تصنيفها   )ب( 
مع إيراد توضيح خلطوات التكييف يف احليز اخلاص بالتعليقات على اجلدول؛        

ة؛إذا مل تكن بيانات السنة املطلوبة متاحة بعد، ميكن إيراد بيانات أو تقديرات مؤقتة مع اإلشارة إىل أا حتمل هذه الصف           )ج( 

أجزاء اجلداول اليت تترك فارغة ستعترب إشارة إىل عدم توفّر املعلومات، ما مل حيدد ذلك يف  /يرجى أن يالحظ أن اجلداول  )د( 
احليز اخلاص بالتعليقات؛  

ية أخرى ال ويف حالة استخدام فترة زمن. ينبغي يف معظم احلاالت استخدام السنة التقوميية باعتبارها الفترة املبلّغ عنها    )هـ( 
تتطابق مع السنة التقوميية، مثل السنة املالية، ينبغي تبيان ذلك؛     

ينبغي لإلحصاءات املتعلقة مبسائل مثل موظفي العدالة اجلنائية، والدعاوى القضائية، ونزالء السجون، أن تشمل بيانات               )و( 
.ت والسلطات احمللية  مستمدة من مجيع مستويات احلكومة، أي من السلطات الوطنية وسلطات الواليا        

وينبغي توجيه أي طلبات للتوضيح أو للحصول على مزيد من املعلومات بشأن هذا االستبيان إىل شعبة حتليل السياسات            -٣
وميكن إرسال هذه   . P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria: والشؤون العامة، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      

org.cts@unodc ).(أو بالربيد اإللكتروين +) ٤٣١٢٦٠٦٠٧٥٦٢٤( بالفاكس  الطلبات أيضا 
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UNITED NATIONS  م املتحـدةاألمـ 

 

 استبيان
 دراسة األمم املتحدة االستقصائية العاشرة

 الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية
   ٢٠٠٦-٢٠٠٥عن الفترة 
    الشرطة-أوال

ا 
 

:سم البلد

املسؤول عن      إىل املوظف          ٢٠٠٧ديسمرب   / كانون األول    ١٥ موعد ال يتجاوز             يرجى استيفاء هذا القسم من االستبيان وإعادته يف                               
مث يرسل هذا املوظف بدوره مجيع أقسام االستبيان املستوىف إىل شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة،                                                                            . ، الوارد امسه أدناه            التنسيق  

org.cts@unodcالربيد اإللكتروين            .  .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،                                      Vienna, Austria,1400-, A500Box . O.P
 

:اسم املوظف املسؤول عن التنسيق
:اللقب الوظيفي  

:اسم اهليئة  
:اسم الشارع  

:البلد  /الوالية/املدينة 
)الرقم( )رمز املدينة ( )رمز البلد  (رقم اهلاتف   
)الرقم( )رمز املدينة ( )رمز البلد  (رقم الفاكس   

: وين الربيد اإللكتر 
 

 : أدناه   القسم اخلاص بالشرطة      يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن املوظف املسؤول عن                                            
 

):القسم اخلاص بالشرطة(اسم املوظف ايب 
:اللقب الوظيفي  

:اسم اهليئة  
:اسم الشارع  

:البلد  /الوالية/املدينة 
)الرقم( )رمز املدينة ( )رمز البلد  (رقم اهلاتف   
)الرقم( )رمز املدينة ( )لد رمز الب (رقم الفاكس   

الربيد اإللكتروين  :
 

وترسل نسخ إىل مكاتب . هذا القسم جزء من استبيان متعدد األقسام، جيري توزيعه عن طريق البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة    
 .والعدالة اجلنائية يف بلدان االحتاد األورويب    اإلحصاء الوطنية وإىل اخلرباء املعينني بصفة أعضاء يف الفريق العامل املعين بإحصاءات اجلرمية       

وتوجد استمارات االستبيان التفاعلية على العنوان الشبكي                               ). باإلنكليزية فقط        (وميكن ملء االستبيان بشكل تفاعلي                    
.: التايل   html.crime_survey_tenth/en/unodc/org.unodc.www
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UNITED NATIONS  األمـم املتحـدة 

 

 ١اجلدول      
م ٢٠٠٦-٢٠٠٥لية، يف الفترة وظفو الشرطة، حسب نوع اجلنس واملوارد املا 

 
يقصد م موظفو األجهزة العمومية الذين تتمثل مهامهم الرئيسية يف منع          " موظفو الشرطة أو املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني   "

دعم   وال ينبغي أن تدرجوا يف ردودكم أي بيانات عن موظفي ال    . اجلرائم وكشفها والتحقيق فيها والقبض على املتهمني بارتكاا   
).املوظفني القائمني باألعمال السكرتارية والكتبة ومن شاهم   (

ديسمرب/ كانون األول٣١يف  
 1.b1 ن عليكم استخدام تاريخ مرجعي بديل، يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغريةإذا تعي
 1.t1 إذا وضعتم عالمة يف اخلانة الصغرية، يرجى هنا حتديد ذلك التاريخ

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الفئة 
يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كانت الشرطة جزءا من قوات األمن    

الوطين يف بلدكم   1.b2  1.b2 )( ١

يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان لدى بلدكم أكثر من نوع واحد   
من قوات الشرطة  1.b3  1.b3 )( ٢

الشرطة أو املكلفون يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان موظفو 
بإنفاذ القوانني يؤدون وظائف النيابة العامة   1.b4  1.b4 

  جمموع موظفي الشرطة1.1 1.1  1.1 
  جمموع اإلناث1.2 1.2  1.2 
  جمموع الذكور 1.3 1.3  1.3 

 1.b5  1.b5     ص توكل إليه مهمة مكافحة اجلرمية املنظمة؟ إذاهل يوجد جهاز شرطة متخص
رجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية كان اجلواب بنعم، ي

 
1.4  

يرجى حتديد عدد موظفي الشرطة املوكل إليهم مهمة مكافحة اجلرمية       1.4 1.4
املنظمة

 املوارد املالية/ميزانية الشرطة 
بات واألصول   ية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك املرت   املوارد املالية مجيع األموال املخصصة لوظيفة الشرطة املدن    /ينبغي أن يشمل إمجايل ميزانية الشرطة  

وعند حساب األصول الثابتة، يرجى إدراج مجيع    . وعند حساب املرتبات، يرجى إدراج مجيع األموال املنفقة على كل فرد موظف يف اال املعين     . الثابتة
.ويرجى إيراد املبالغ مباليني الوحدات من العملة احمللية . لسيارات واملعدات املكتبية  األموال املستثمرة يف األصول غري املتعلقة باملوظفني، مثل املباين وا  

املوارد املالية/إمجايل ميزانية الشرطة 1.5  1.5 
 1.t2  1.t2  العملة املستخدمة

 
 

__________ 
الشرطة جزءا من قوات األمن الوطين يف بلدكم، يرجى أن حتاولوا تركيز ردودكم قدر اإلمكان على الشرطة املدنية ال احلرس إذا كانت  (1)

 .الوطين أو امليليشيات احمللية
 (2) .إذا كانت لديكم قوات حملية عديدة، يرجى تقدمي بيانات عن تلك القوات إذا أمكن
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م صادر البيانات الواردة يف هذا اجلدول
 

1.t3 

  ١التعليقات على اجلدول           
1.t4 
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UNITED NATIONS  األمـم املتحـدة 

 

 ٢اجلدول   
واألشخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي أويل مع الشرطة،    ) إحصاءات الشرطة  (م املسجلة يف اإلحصاءات اجلنائية  اجلرائ

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥حسب نوع اجلرمية، يف الفترة  
  

وميكن للمجيبني وضع عالمة يف اخلانات املناسبة إذا كانت التعاريف متسقة مع ما هو         . يقدم تعريف لكل نوع من أنواع اجلرائم    
 أكرب مدينة ويف الصعيد الوطين  على ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وينبغي تقدمي املعلومات عن اجلرائم املسجلة عن سنيت     . مستخدم يف بلدام  

األشخاص الذين كان هلم    وينبغي للمجيبني، إضافة إىل ذلك، أن يذكروا عن كل نوع من أنواع اجلرائم جمموع عدد     . يف البلد
وميكن أن يشمل هذا االحتكاك الرمسي األويل االشتباه يف        . ام العدالة اجلنائية أو كليهما     احتكاك رمسي أويل مع الشرطة أو نظ      

 .األشخاص أو احتجازهم أو حتذيرهم  
 

 :يرجى أن حيدد أدناه اسم أكرب مدينة تشري إليها البيانات وعدد سكاا 
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   

 2.t1  2.t1 أكرب مدينة
 

 2.r1  2.r1  عدد السكان
 :ن حيدد هنا مصدر البيانات اخلاصة بالسكان يرجى أ

2.t2 
  

  جمموع اجلرائم املسجلة
اجلرائم اليت    أي خمتلف  ( تلك اجلرائم     يعادلماعدد اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون اجلنائي و     يقصد به  " جمموع اجلرائم املسجلة  "

سائر الشرطة أو  إىل تبلّغ ة بالقانون، اليت   من األفعال الطفيفة املخلّ خمالفات املرور البسيطة وغريها باستثناء، ) قانون خاصيعاقب عليها
.تسجيلها ب  أحد تلك األجهزة  يقومنفاذ القوانني و  إأجهزة 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   
يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على بلدكم يف     

م، يرجى التحديد يف   وإذا كان هناك تعريف آخر مستخد. ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 
.احليز اخلاص بالتعليقات أدناه

 2.b1  2.b1 

 2.0  2.0 2)( ١   جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين
 2.1  2.1 2.1)١(   جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 
 

جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا، بغض          2.2 2.2  2.2
٢)(  ر عن نوع اجلرميةالنظ

__________ 
املسجلة قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام املعطاة خبصوص كل نوع من أنواع اجلرائم املدرجة    يرجى أن يالحظ أن جمموع اجلرائم    (1)

 .وينبغي أال يشمل اموع خمالفات املرور البسيطة. يف اجلداول التالية
 حاصل مجع األرقام  األشخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي مع نظام العدالة اجلنائية قد يكون أكرب من  أن جمموع يرجى أن يالحظ   (2)

 .املعطاة خبصوص كل نوع من أنواع اجلرائم املدرجة يف اجلداول التالية 
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UNITED NATIONS  م املتحـدةاألمـ 

 

التعليقات   
 

2.t3 

 
)(١ القتل العمد

. قتل األطفال  ويشمل  آخر، شخصد ارتكبه    فعل متعم من جراء وفاة شخصقصد به  ي" القتل العمد"
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   

يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على 
وإذا كان هناك تعريف آخر مستخدم،   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥بلدكم يف الفترة   

.يرجى التحديد يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه 
 2.b2  2.b2 

    جرائم القتل العمد املرتكبة
  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين 2.3 2.3  2.3 
  اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة2.4 2.4  2.4 
ه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا                   جمموع األشخاص املشتب      2.5 2.5  2.5 
جرائم القتل العمد املرتكبة بسالح ناري      
  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين  2.6 2.6  2.6 
  اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة2.7 2.7  2.7 
ذين تلقوا حتذيرا        جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو ال                 2.8 2.8  2.8 
حاالت الشروع يف القتل العمد    
  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين 2.9 2.9  2.9 
  اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.10 2.10  2.10 
  جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا                        2.11 2.11  2.11 
 الشروع يف القتل العمد بسالح ناريحاالت    
جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين     2.12 2.12  2.12 
  اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.13 2.13  2.13 
4  جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا                        2.1 2.14  2.14 

 
عليقات     لت ا

2.t4 

 

__________ 
معلومات تكميلية عن اإلحصاءات اموعة بشأن جرمية القتل وسائر اجلرائم اليت تسبب موت شخص "يرجى أن يمأل أيضا اجلزء املسمى  (1)
 .الوارد يف مرفق هذا االستبيان" آخر
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UNITED NATIONS  األمـم املتحـدة 

 

)(١ العمد  غري القتل
تستثىن  ولكن القتل اخلطأ   جرمية    يشمل    وهو.  آخر   شخصد ارتكبه  فعل غري متعم من جراء  وفاة شخص يقصد به " القتل غري العمد  " 

.وفاة الحوادث املرور املفضية إىل    منه 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   

يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على 
وإذا كان هناك تعريف آخر مستخدم،   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥رة بلدكم يف الفت  

.يرجى التحديد يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه 
 2.b3  2.b3 

  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين   2.15 2.15  2.15 
  جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.16 2.16  2.16 
و املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا                جمموع األشخاص املشتبه فيهم أ          2.1 2.17  2.17  7

 
عليقات     لت ا

2.t5 

 
 االعتداء

.م البدين على جسم شخص آخر، مبا يف ذلك الضرب، ولكنه ال يشمل هتك العرض     يقصد به التهج " االعتداء"
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   

يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على 
وإذا كان هناك تعريف آخر مستخدم،   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥م يف الفترة   بلدك

.يرجى التحديد يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه 
 2.b4  2.b4 

االعتداء  يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كانت البيانات بشأن 
) 2.b5  2.b5   التهديد. تشمل  (2.18/2.19/2.20

االعتداء  صغرية إذا كانت البيانات بشأن يرجى وضع عالمة يف اخلانة ال
) 2.b6  2.b6  اللطم أو اللكم أو مها معا. تشمل  (2.18/2.19/2.20

/ جمموع جرائم االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء البسيط واالعتداء املشدد        
االعتداء اجلسيم 

  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين   2.18 2.18  2.18 
جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة   2.19 2.19  2.19 
  جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا    2.20 2.20  2.20 

االعتداء البسيط    االعتداء املشدد  و إذا كان يف بلدكم متييز بني  

 2.b7  2.b7 

 تبعا ملا ينجم  
إىل ذلك، ووضع   ، ترجى اإلشارة ٢٠٠٦-٢٠٠٥عنهما من ضرر، يف الفترة  

عالمة يف اخلانة الصغرية، وذكر املعيار الرئيسي للتمييز بني االعتداء املشدد   
.واالعتداء البسيط يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه  

__________ 
معلومات تكميلية عن اإلحصاءات اموعة بشأن جرمية القتل وسائر اجلرائم اليت تسبب موت شخص "يمأل أيضا اجلزء املسمى يرجى أن  (1)
 .الوارد يف مرفق هذا االستبيان" آخر
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٢٠٠٦  ٢٠٠٥   
    االعتداء اجلسيم 

  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين   2.21 2.21  2.21 
سجلة يف أكرب مدينة  جمموع اجلرائم امل 2.22 2.22  2.22 
3  جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا    2.2 2.23  2.23 

 
عليقات     لت ا

2.t6 

 
 االغتصاب

.يقصد به املواقعة اجلنسية دون قبول صحيح  " االغتصاب"
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   

ريف أعاله ينطبق على يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التع
وإذا كان هناك تعريف آخر مستخدم،  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥بلدكم يف الفترة  

.يرجى التحديد يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه 
 2.b8  2.b8 

اإليالج الفعلي  االعتداء اجلنسي  و ، يف الفترة إذا كان يف بلدكم متييز بني  
انة الصغرية وإيراد ، ترجى اإلشارة إليه ووضع عالمة يف اخل٢٠٠٦-٢٠٠٥

.معلومات يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه
 2.b9  2.b9 

تشمل العالقات اجلنسية اليت تتم بالتراضي مع  مة إذا كانت البيانات املقد 
، ترجى اإلشارة إىل )مثل اعتبار ذلك ضمن اغتصاب القصر(شخص قاصر 

.ذلك ووضع عالمة يف اخلانة الصغرية املناسبة
 2.b10  2.b10 

  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين   2.24 2.24  2.24 
  جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.25 2.25  2.25 
6  جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا    2.2 2.26  2.26 

 
عليقات     لت ا

2.t7 

 
 النهب

تشمل  ، كلما أمكن، "النهب" فئة وينبغي أن . ة ممتلكات من شخص، بالتغلب عليه بالقوة أو بالتهديد بالقوة  يقصد به سرق" النهب"
١ )(.والسرقة املقترنة بالعنف ) نشل احلقائب  (السلب 

 
__________ 
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UNITED NATIONS  األمـم املتحـدة 

 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   
يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على 

 كان هناك تعريف آخر مستخدم،   وإذا. ٢٠٠٦-٢٠٠٥بلدكم يف الفترة   
.يرجى التحديد يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه 

 2.b11  2.b11 

" النهب"يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كانت البيانات عن 
) 2.b12  2.b12   نشل احلقائب(السلب(. تشمل  (2.27/2.28/2.29

" النهب" البيانات عن يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كانت
) 2.b13  2.b13   السرقة املقترنة بالعنف. تشمل  (2.27/2.28/2.29

  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين  2.27 2.27  2.27 
  جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.28 2.28  2.28 
ن تلقوا حتذيرا    جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذي  2.2 2.29  2.29  9

 
عليقات     لت ا

2.t8 

 
 السرقة

ويستثىن   من هذه الفئة هنا السطو على األماكن واقتحام املساكن وسرقة          يقصد ا أخذ ممتلكات دون موافقة صاحبها،      " السرقة" 
.السيارات، وهي أعمال إجرامية تسجل على حنو منفصل      /املركبات

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   
يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على بلدكم يف    يرجى وضع عالمة 

وإذا كان هناك تعريف آخر مستخدم، يرجى التحديد يف   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 
.احليز اخلاص بالتعليقات أدناه

 2.b14  2.b14 

تشمل  احلاالت  يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كانت البيانات عن السرقة     
. فيها املمتلكات املسروقة اليت تعاد 2.b15  2.b15 

    اجلسيمة والسرقة الطفيفة /جمموع جرائم السرقة مبا فيها السرقة الكربى  
  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين   2.30 2.30  2.30 
  جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.31 2.31  2.31 
فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا     جمموع األشخاص املشتبه  2.32 2.32  2.32 

الطفيفة )اجلسيمة(الكربى   والسرقة   إذا كان يف بلدكم متييز بني السرقة  

 2.b16  2.b16 

، يف الفترة 
، تبعا لقيمة البضائع واملمتلكات املأخوذة من صاحبها الشرعي،   ٢٠٠٦-٢٠٠٥

ذكر املعيار الرئيسي    ترجى اإلشارة إىل ذلك، ووضع عالمة يف اخلانة الصغرية، و  
.للتمييز بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه   

    السرقة اجلسيمة 
  جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين   2.33 2.33  2.33 
  جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.34 2.34  2.34 
وع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا      جمم2.3 2.35  2.35  5
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عليقات     لت ا
2.t9 

 
)( ١ السيارات/سرقة املركبات

.يقصد ا أخذ مركبة دون موافقة مالكها                 " سرقة السيارات     "
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   

يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على 
وإذا كان هناك تعريف آخر مستخدم،   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥دكم يف الفترة   بل

.يرجى التحديد يف احليز اخلاص بالتعليقات أدناه 
 2.b17  2.b17 

 جمموع جرائم السرقة يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان 
) 2.b18  2.b18 يشمل  البيانات عن  ٢٠٠٦-٢٠٠٥املسجلة يف الفترة ) 2.30/2.31/2.32

.السيارات/تسرقة املركبا
 جمموع اجلرائم املسجلة على الصعيد الوطين    2.36 2.36  2.36 
  جمموع اجلرائم املسجلة يف أكرب مدينة 2.37 2.37  2.37 
8  جمموع األشخاص املشتبه فيهم أو املقبوض عليهم أو الذين تلقوا حتذيرا    2.3 2.38  2.38 

 
عليقات     لت ا

2.t10 

 
  السطو /ملنازلاقتحام ا

تشمل    األرقام  وينبغي أن  . يقصد به الدخول إىل جزء مغلق يف مبىن أو أماكن أخرى باستخدام القوة ِبِنية سرقة بضائع               " السطو" 
اخلاصة بالسطو، كلما أمكن، السرقة من مصنع أو متجر أو مكتب أو السرقة من مؤسسة عسكرية أو السرقة باستخدام مفاتيح               

يستثىن غي أن مزورة؛ إال أنه ينب  جممع حماط / من تلك األرقام السرقة من سيارة أو حاوية أو آلة بيع أو عداد موقف السيارات أو مرج         
).بسياج ٢ )

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   
يرجى وضع عالمة يف اخلانة الصغرية إذا كان التعريف أعاله ينطبق على 

.٢٠٠٦-٢٠٠٥بلدكم يف الفترة   2.b19  2.b19 

    
 ينطبق على بلدكم يف تلك الفترة، يرجى وضع عالمة  إذا مل يكن التعريف

السطو /يف اخلانات الصغرية املناسبة إذا كانت البيانات عن اقتحام املنازل
: ما يلي تشمل

__________ 
 (1) .الوارد يف مرفق هذا االستبيان" معلومات تكميلية عن اإلحصاءات اموعة بشأن سرقة املركبات"يرجى أن ميأل أيضا اجلزء املسمى  
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