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نظرة عامة على المؤشرات واألدوات المنهجية

(ICCS)التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية 

دليل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا بشأن مسوح الضحية

دليل استطالعات الفساد

(UN-CTS)دراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة

لمحتوى ا



مة  دا لمست ا ة  نمي ت ل ا لمؤشرات هدف  نات  ا ي ب ل ا لمخدرات ١٦جمع  ا ب لمعني  ا لمتحدة  ا لمكتب األمم 
لجريمة  وا

المؤشرات القائمة على المسوحمؤشرات البيانات اإلدارية

نسمة، حسب العمر ونوع الجنس000100عدد ضحايا القتل العمد لكل ١-١-١٦

نسمة، حسب الجنس والعمر وشكل االستغالل000100عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل ٢-٢-١٦

المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء٢-٣-١٦

ت سلطة مختصة عن مصد٢-٤-١٦ رها غير نسبة األسلحة المضبوطة أو المعثور عليها أو المسلّمة التي تحرَّ
ظروفها أو تثبّتت من ذلك، تمشياً مع الصكوك الدولية/المشروع

لواليات بالقيمة الحالية لدوالرات ا)القيمة اإلجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة ١-٤-١٦
(المتحدة

ر شهرا الجنسي خالل االثني عش( ج)النفسي و( ب)للعنف الجسدي و ( أ)نسبة السكان الذين تعرضوا ٣-١-١٦
السابقة

نسمة، حسب الجنس والعمر وشكل االستغالل000100عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل ٢-٢-١٦

يعيشون فيهانسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم على األقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي٤-١-١٦

السلطات نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا السابقة الذين أبلغوا عما تعرضوا له من إيذاء إلى١-٣-١٦
المختصة أو غيرها من آليات تسوية النـزاعات المعترف بها رسميا

ير رسمية نسبة السكان الذين عانوا من نزاع في العامين الماضيين والذين استفادوا من آلية رسمية أو غ٣-٣-١٦
لتسوية المنازعات، حسب نوع اآللية

، أو نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي١-٥-١٦
طلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا السابقة

ؤول نسبة األعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعت رشوة إلى مس٢-٥-١٦
حكومي أو طلب منها أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا السابقة



لهدف  ا نات  ا ي ب تاج  ن إ منهجية في سياق  ل ا نمية ١٦نظرة عامة على األدوات  ت ل ا من أهداف 
دامة لمست ا
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ية  ئ م لألغراض اإلحصا ئ لجرا ل دولي  ل ا لتصنيف  (ICCS)ا

هو أول تصنيف دولي للجريمة ألغراض إحصائيةالتصنيف الدولي للجريمة •

2015تمت المصادقة عليها رسمياً من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة في عام •

توفر إطارا شامال إلنتاج إحصاءات عن الجريمة والعدالة الجنائيةأداة منهجية •

تكون فئاته حصرية وشاملةتصنيف هرمي إنه •

القضائيةالوالياتيبني على األوصاف السلوكية، وليس الكود القانوني، وبالتالي يمكن تطبيقها عبر •

:الجنائية الدولية الجرائم بطريقة منهجية من أجلالمحكمةتصنف •

بين البلدان والمناطقالمقارنة تحسين إمكانية•

داخل البلدان وعبر الوقتاتساق البيانات تحسين •

الجريمةتحليلتسهيل •



م ية استخدا ف مكي ئ لجرا ل دولي  ل ا لتصنيف  مةا لمستدا ا نمية  ت ل ا لحساب مؤشرات أهداف 

"نسمة ، حسب الجنس والعمر100000عدد ضحايا القتل العمد لكل "16.1.1
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لجريمة  لمخدرات وا ا ب لمعني  ا لمتحدة  ا يل مكتب األمم  لمتحدة االقتص-دل ا دية لجنة األمم  ا
ا تاج ألوروب ن إ ذاء يدعم  لمستدامة5بشأن استطالعات اإلي ا نمية  ت ل ا مؤشرات ألهداف 

ة لضحي ا مسوح  يسية حول  رئ ل ا ق  ئ ا حق ل ا ل  ي ل مسوح د مة مصدرها  دا مست ل ا ة  مي ن ت ل ا ف  ا هد أ ت  مؤشرا

لضحية ا

العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي ٣-١-١٦

السالمة العامة ١-٤-١٦

العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي: الوصول إلى العدالة ١-٣-١٦

الرشوة ١-٥-١٦

التحرش الجسدي أو الجنسي ٢-٧-١١

يعمل دليل مسوح الضحية كمصدر شامل للمعلومات إلعداد الدراسات 

االستقصائية الوطنية عن اإليذاء بالجريمة

:ى قياسمسوح الضحية هي استطالعات عينات للسكان المعنيين تساعد عل

مستويات واتجاهات الجريمة•

الخوف من الجريمة وتصورات األمان•

تأثير الجريمة على المجتمع وعلى الفئات المعرضة للخطر•

فاعلة إمكانية الوصول إلى نظام العدالة الجنائية والثقة في الجهات ال•

(الشرطة والمحاكم وما إلى ذلك)



نظرة عامة على المؤشرات واألدوات المنهجية

(ICCS)التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية 

دليل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا بشأن مسوح الضحية

دليل استطالعات الفساد

(UN-CTS)دراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاهات الجريمة

لمحتوى ا



د  فسا ل ا لرأي حول  ا يل استطالعات  (2018)دل

عات عينة تزويد البلدان باإلرشادات العملية لتطوير وتخطيط وتنفيذ استطال:الهدف•

ق عن األسر والشركات لقياس مدى انتشار الرشوة على المستوى الوطني، وطرائ

ونطاق الرشوة، والمواقف العامة تجاه الفساد ومكافحة الفساد

يضع المعايير•

يعزز جودة البيانات•

والموارد يقدم حلوالً مختلفة بناًء على تركيز السياسة واحتياجات المعلومات•

المتاحة

الحد بقدر كبير "من أهداف التنمية المستدامة ٥-١٦يساعد في مراقبة  الغاية •

"من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
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ة  ل عدا ل ا يات نظم  لجريمة وعمل ا ئية التجاهات  لمتحدة االستقصا ا دراسة األمم 
ئية ا لجن (UN-CTS)ا

أداة إلكترونية•

MS Excelتعبئة البيانات وتقديمها في •

(، اإلسبانيةالعربية، الصينية، اإلنجليزية، الفرنسية، الروسية)متوفر بست لغات •

تستخدم إلنتاج تقديرات عالمية وللتحليل وإعداد التقارير•

:مؤسسات5السنوية بيانات من   UN-CTSتطلب •

شرطة-

المالحقة القضائية-

المحاكم-

السجون-

أجهزة اإلحصاء الوطنية-

مسوح الضحية-



ة  ل عدا ل ا يات نظم  لجريمة وعمل ا ئية التجاهات  لمتحدة االستقصا ا دراسة األمم 
ئية ا لجن (UN-CTS)ا



!شكرا لحسن استماعكم

:  بيانات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
https://dataunodc.un.org/

guilherme.mirandadutra@un.org: ألية أسئلة
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