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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة ال یھمش فیھا أحد من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة وصول الجمیع إلى  :۱٦الھدف 
 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات

0.bالغایة . 
 تصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان: الحد بقدر كبیر من جمیع أشكال العنف وما ی۱-۱٦الغایة 

0.cر. المؤش 
 من السكان، حسب العمر والجنس 100 000: عدد ضحایا القتل المتعمد لكل ۱-۱-۱٦المؤشر 

0.d. السلسلة 
   

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
  :۱۱والھدف  ۲-٥الغایة 

 معدل البطالة، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:

 نسمة. 100000یُعرَّف المؤشر بأنھ إجمالي عدد ضحایا جرائم القتل العمد مقسومًا على مجموع السكان، ویُعبر عنھ لكل 
  

یُعرَّف القتل العمد بأنھ الموت غیر المشروع الذي یلحق بشخص ما بقصد التسبب بوفاتھ وبإصابتھ إصابة بالغة (المصدر: التصنیف الدولي 
 ویشیر السكان إلى مجموع السكان المقیمین في بلد معین في سنة معینة. )؛ICCS ،2015للجریمة لألغراض اإلحصائیة 

 
 المفاھیم:

بتعریف جریمة القتل العمد على أنھا "الموت غیر المشروع الذي یلحق بشخص  ICCSولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة یقوم التصنیف الد
 یحتوي ھذا التعریف على ثالثة عناصر تمیز قتل شخص ما على أنھ القتل العمد: ما بقصد التسبب بوفاتھ وبإصابتھ إصابة بالغة".

 ي)؛. قتل شخص من قبل شخص آخر (عنصر موضوع1
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 . نیّة مرتكب الجریمة بقتل الضحیة أو بإصابتھا إصابة بالغة (عنصر ذاتي)؛ 2
 . عدم شرعیة القتل، مما یعني أن القانون یعتبر المرتكب مسؤوالً عن الوفاة غیر الشرعیة (عنصر قانوني).3
  

بلة للمعاییر الثالثة المذكورة أعاله جرائم قتل وینص ھذا التعریف على أنھ، وألغراض إحصائیة، ینبغي اعتبار جمیع عملیات القتل المقا
 متعمّدة، بغض النظر عن التعاریف المقدمة في التشریعات أو الممارسات الوطنیة.

 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

یقوم مكتب األمم المتحدة المعني  ب) الصحة العامة / السجل المدني. یوجد مصدران منفصالن على المستوى القُطري: أ) نظام العدالة الجنائیة؛
ة مبالمخدرات والجریمة بجمع ونشر البیانات من نظم العدالة الجنائیة من خالل جمع البیانات السنوي الطویل األمد الصادر عن الجمعیة العا

تقوم منظمة الصحة العالمیة بجمع ونشر البیانات التي تنتجھا الصحة  )؛UN-CTSلألمم المتحدة (مسح األمم المتحدة بشأن اتجاھات الجریمة، 
من خالل شبكة تضم  UN-CTSویتم تسھیل عملیة جمع البیانات عبر مسح األمم المتحدة بشأن اتجاھات الجریمة  العامة / السجل المدني.

 جھة تنسیق وطنیة تعینھا السلطات المسؤولة. 130 أكثر من
  

 في الوقت الحالي، عندما ال تتوافر بیانات وطنیة عن القتل من أي من ھذین النوعین من المصادر المذكورة أعاله، یتم استخدام التقدیرات 
 الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة.

  
یمة مع منظمة الصحة العالمیة جنباً إلى جنب لوضع نھج مشترك إلنتاج سلسلة بیانات ویعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجر

 مشتركة بین المكتب المعني بالمخدرات والجریمة ومنظمة الصحة العالمیة على الصعید القطري واإلقلیمي والعالمي.
  

3.B. طریقة جمع البیانات 
نیة على المستوى الدولي، یقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بجمع البیانات المتعلقة بجرائم القتل المتعمدة بصورة روتی

الجنائیة،  وبناءً لطلب لجنة األمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة من خالل جمع البیانات السنوي للجنة األمم المتحدة لمراقبة المعامالت الدولیة.
، من شأنھا أن تقدم UN-CTSدولة عضو بتعیین جھة تنسیق وطنیة تابعة لمسح األمم المتحدة بشأن اتجاھات الجریمة  130قامت أكثر من 

وفي معظم الحاالت، تكون جھات التنسیق ھذه  بیانات خاصة بمسح اتجاھات الجریمة إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.
سسات وطنیة مسؤولة عن إنتاج البیانات في مجال الجریمة والعدالة الجنائیة (أجھزة اإلحصاء الوطنیة، وزارة الداخلیة، وزارة العدل، مؤ

ریر إلى عندما ال یقوم بلد ما بتقدیم التقا وبالنسبة للبلدان التي لم تعیّن أي جھة تنسیق، یُرسل طلب البیانات إلى البعثات الدائمة في فیینا. إلخ).
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، تُستخدم مصادر رسمیة أخرى مثل المواقع الرسمیة أو المنشورات أو غیرھا من وسائل 

ویتم استخدام تقدیرات جرائم القتل من منظمة الصحة العالمیة مؤقّتاً في حالة عدم توفر مصدر آخر للبیانات الخاصة بجرائم  االتصال.
 وبمجرد دمج البیانات، یتم تبادلھا مع البلدان للتحقق من دقتھا. تل.الق
  

د عندما تتوفر البیانات والبیانات الوصفیة ذات الصلة، یتم إجراء بعض التعدیالت على البیانات من أجل ضمان االمتثال لتعریف القتل العم
بیانات الوطنیة عن أنواع القتل التي تعتبر جرائم قتل عمد وفقاً تضاف ال .ICCSعلى النحو المنصوص علیھ في التصنیف الدولي للجریمة 

وال یمكن القیام بذلك  ، إلى األرقام الوطنیة للقتل العمد، في حین یتم تصنیفھا بموجب جریمة مختلفة على المستوى القطري.ICCSللتصنیف 
 وجرائم الشرف، وما إلى ذلك).  العتداء الخطیر المؤدي إلى الموت،إال عندما تتوافر بیانات تفصیلیة عن ھذه األنواع من عملیات القتل (مثل ا

  
ة أما في ما یتعلق بسیاسة نشر البیانات الخاصة بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فسیتم إرسال بیانات رصد أھداف التنمی

 المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.
  

 

3.C  الزمني لجمع البیانات. الجدول 
 2016الربع الثالث إلى الرابع من عام 
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3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 )2015(البیانات عن  2017الربع الثاني من 

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 االسم:

  
بالمخدرات والجریمة من قبل الدول األعضاء، عادة من خالل جھات یتم إرسال البیانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني 

) التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنیة مسؤولة عن CTSالتنسیق الوطنیة التابعة لمسح األمم المتحدة الخاص باتجاھات الجریمة (
رة الداخلیة، وزارة العدل، وما إلى ذلك). في العادة یكون إنتاج البیانات في مجال الجریمة والعدالة الجنائیة (أجھزة اإلحصاء الوطنیة، وزا

یتم  .المصدر الرئیس لبیانات القتل العمد مؤسسة تابعة لنظام العدالة الجنائیة (الشرطة، وزارة الداخلیة، مكتب المدعي العام، وما إلى ذلك)
 لصحة العالمیة من خالل السلطات الصحیة الوطنیة.إرسال البیانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى منظمة ا

  
 الوصف:

  
جھات یتم إرسال البیانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة من قبل الدول األعضاء، عادة من خالل 

) التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنیة مسؤولة عن CTSالتنسیق الوطنیة التابعة لمسح األمم المتحدة الخاص باتجاھات الجریمة (
یكون  إنتاج البیانات في مجال الجریمة والعدالة الجنائیة (أجھزة اإلحصاء الوطنیة، وزارة الداخلیة، وزارة العدل، وما إلى ذلك). في العادة

یتم  رطة، وزارة الداخلیة، مكتب المدعي العام، وما إلى ذلك).المصدر الرئیس لبیانات القتل العمد مؤسسة تابعة لنظام العدالة الجنائیة (الش
 إرسال البیانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى منظمة الصحة العالمیة من خالل السلطات الصحیة الوطنیة.

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 االسم:

 )، منظمة الصحة العالمیةUNODCوالجریمة (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
  

 الوصف:
) بجمع بیانات عن جرائم القتل المتعمدة بشكل روتیني UNODCعلى الصعید الدولي، یقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (

تب مع المنظمات اإلقلیمیة ویتعاون المك ).CTSالجریمة (وتوزیعھا من خالل جمع البیانات السنوي عن مسح األمم المتحدة الخاص باتجاھات 
في جمع ونشر بیانات جرائم القتل، على التوالي مع المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبیة في أوروبا ومع منظمة الدول األمریكیة في 

في ھذا السیاق،  الوفاة. لبیانات المنتظمة حول أسبابتقوم منظمة الصحة العالمیة بتجمیع بیانات حول القتل العمد في إطار جمع ا األمیركیّتین.
 تعتبر البیانات عن الوفیات جّراء االعتداء من جرائم القتل المتعمد.

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

أشكال الجریمة عنفا، كما أنھ یوفر مؤشرا مباشرا النعدام یستخدم ھذا المؤشر على نطاق واسع على المستویین الوطني والدولي لقیاس أشد 
تحدث  إن توفیر األمن ضد العنف ھو شرط مسبق لألفراد لالستمتاع بحیاة آمنة ونشطة، ولكي تتطور المجتمعات واالقتصادات بحریة. األمن.

 لمي.جرائم القتل العمد في جمیع دول العالم لذا یمكن تطبیق ھذا المؤشر على الصعید العا
  

إن رصد جرائم القتل العمد ھو ألمر ضروري لتقییم أسبابھا ومحركاتھا وعواقبھا بشكل أفضل، وعلى المدى الطویل، لتطویر تدابیر وقائیة 
)، یمكن للمؤشر تحدید نوع العنف المرتبط بالقتل: العالقات الشخصیة ICCSإذا تم تفصیل البیانات بشكل صحیح (كما ھو مقترح في  فعالة.

یة بما في ذلك العنف من الشریك والعنف العائلي)، والجریمة (بما في ذلك الجریمة المنظمة وغیرھا من أشكال األنشطة اإلجرامیة) واالجتماع(
 والسیاسیة (بما في ذلك اإلرھاب وجرائم الكراھیة).

 



2016تموز/یولیو   19آخر تحدیث:   

   
 

4.B. التعلیقات والقیود 
حات مھمة حول تعریف القتل العمد. وینص، تحدیداً، على أن عملیات القتل توضی ICCSیقدّم التصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة 

 التالیة مدرجة في ضمن الجرائم:
 جرائم القتل -
 جرائم الشرف -
 االعتداءات الخطیرة التي تؤدي إلى الموت -
 الموت جراء األنشطة اإلرھابیة -
 القتل المرتبط بالمھر -
 قتل اإلناث -
 قتل األطفال -
 القتل االرادي -
 عملیات القتل خارج نطاق القضاء -
 أعمال القتل الناجمة عن القوة المفرطة من جانب الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون / الدولة -
  

القتل یوفّر دالئل على كیفیة التمییز بین جرائم القتل المتعمدة، و ICCSباإلضافة إلى أن التصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة 
 المرتبط مباشرة بالحرب / الصراع وعملیات القتل األخرى التي ترقى إلى جرائم الحرب.

  
د وتمثل حقیقة أن بیانات جرائم القتل تنتج عادة من مصدرین منفصلین ومستقلین على المستوى الوطني (العدالة الجنائیة والصحة العامة) أح

في العادة، بالنسبة للبلدان التي تتوافر لدیھا  ین المصدرین ھي أداة لتقییم دقة البیانات الوطنیة.األصول المحددة لھذا المؤشر، ألن المقارنة ب
مم البیانات من المصدَرین، یتم تسجیل مستوى جید من المطابقة بین المصادر (انظر الدراسة العالمیة حول جرائم القتل التي أجراھا مكتب األ

 ).UNODC ،2013 المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة
  

الموت  )، الذي یوفر تعریفاً لـ "ICD-10تسترشد البیانات حول جرائم القتل التي تنتجھا سلطات الصحة العامة بالتصنیف الدولي لألمراض (
 .ICCSالقریب جداً لتعریف القتل العمد بحسب التصنیف الدولي للجریمة لألغراض االحصائیة  جراء اعتداء"،

 

4.C. طریقة االحتساب 
یمین في نفس العام، یُحسب المؤشر على أنھ إجمالي عدد ضحایا جرائم القتل العمد المسجلة في سنة معینة مقسومًا على مجموع السكان المق

 .100.000مضروبًا في 
  

لصحة العامة في العدید من البلدان، یتم إنتاج مجموعتین منفصلتین من البیانات المتعلقة بالقتل العمد، على التوالي من أنظمة العدالة الجنائیة وا
وتستمد البیانات السكانیة من التقدیرات السنویة التي  عندما تكون موجودة، یتم اإلبالغ عن األرقام من مصدري البیانات. السجّل المدني. /

 تنتجھا شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.
  

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد                •

  
أو من الصحة العامة  العالمیة تقدیرات للبلدان التي ال تتوفر فیھا بیانات وطنیة عن القتل من أي من العدالة الجنائیةتنتج منظمة الصحة 

وتُستخدم ھذه التقدیرات عند تجمیع مجموعة البیانات العالمیة وإعداد تقدیرات للقیم الناقصة (لالطالع على المعلومات  المدني. السجل /
انظر منظمة الصحة العالمیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،  المتعلقة بالمنھجیة،

 ).2014وتقریر الحالة العالمیة بشأن منع العنف لعام 
  

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي                •
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أو من الصحة العامة  تتوفر فیھا بیانات وطنیة عن القتل من أي من العدالة الجنائیةتنتج منظمة الصحة العالمیة تقدیرات للبلدان التي ال 
وتُستخدم ھذه التقدیرات عند تجمیع مجموعة البیانات العالمیة وإعداد تقدیرات للقیم الناقصة (لالطالع على المعلومات  المدني. السجل /

ج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، المتعلقة بالمنھجیة، انظر منظمة الصحة العالمیة وبرنام
 ).2014وتقریر الحالة العالمیة بشأن منع العنف لعام 

  
ویعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة مع منظمة الصحة العالمیة معاً لوضع نھج مشترك إلنتاج سلسلة بیانات 

 المعني بالمخدرات والجریمة ومنظمة الصحة العالمیة على الصعید الوطني واإلقلیمي والعالمي. مشتركة بین المكتب
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 تُحسب التقدیرات العالمیة واإلقلیمیة كمتوسطات مرجحة للبیانات الوطنیة، بأوزان مقدمة من السكان المقیمین الوطنیین.

 

4.H.    والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید  المناھج
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

والجریمة ومنظمة الصحة العالمیة، تتوفر بیانات وطنیة عن بالنظر إلى البیانات التي جمعھا كل من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
تتوفر بیانات السالسل الزمنیة عن جرائم القتل المناسبة للرصد  ).2013-2009بلدا (نقطة بیانات واحدة على األقل بین  174جرائم القتل في 

 ).2013-2011نقاط بیانات على األقل، أحدثھا ما بین  3بلداً ( 141في 
 

 الزمني:التسلسل 
2010-2014 

 
 التفصیل:
 لھذا المؤشر ھو: الموصى بھ التفصیل

 وعمر الضحیة والجاني (المشتبھ بارتكاب الجریمة) جنس -
 بین الضحیة والجاني (شریك حمیم، أو أحد أفراد األسرة، أو من المعارف، أو غیر ذلك) العالقة -
 الجنایة (سالح ناري، غرض حاد، وما إلى ذلك) وسائل -
 (جریمة منظمة، عنف من الشریك، وما إلى ذلك) السیاق الظرفي/ الدافع -

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

إلى قد یحصل التباین بین البلدان المنتجة وأعداد جرائم القتل المتعمدة المبلغ عنھا على المستوى الدولي، حیث قد تشیر البیانات الوطنیة 
للقتل العمد، بینما تھدف البیانات التي یبلغ عنھا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة إلى االمتثال للتعریف  الوطنيعریف الت



2016تموز/یولیو   19آخر تحدیث:   

   
 

الجریمة الوارد في التصنیف الدولي للجریمة (الذي وافقت علیھ الدول األعضاء في اللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة لمنع 
). اللجنة ولجنة األمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة). ویبذل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 2015والعدالة الجنائیة في العام 

وطنیة وفقا للقتل العمد، بینما یمكن تجمیع البیانات ال ICCS والجریمة جھودا خاصة الحتساب جمیع حاالت القتل التي تندرج تحت تعریف
 للنظم القانونیة الوطنیة بدال من التصنیف اإلحصائي. یجب أن یؤدي تنفیذ البلدان التدریجي للتصنیف الدولي للجریمة لألغراض االحصائیة

ICCS إلى تحسین جودة واتساق البیانات الوطنیة والدولیة. 
  

 .نیة مختلفةوقد تختلف معدالت جرائم القتل العمد أیضاً بسبب استخدام أرقام سكا

 قائوثالمراجع وال.  7
 الرابط:

www.unodc.org 
 

 :المراجع
UNODC Homicide Database (https://data.unodc.org/), UNODC, Global Study on Homicide 2013; WHO-
UNDP-UNODC, Global Status Report on Violence Prevention 2014); UNODC, International Classification of 
Crime for Statistical Purposes - ICCS, 2015 
 


	0. معلومات المؤشر
	0. a. الهدف
	الهدف ١٦: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
	0.b. الغاية
	الغاية ١٦-١: الحد بقدر كبير من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
	0.c. المؤشر
	المؤشر ١٦-١-١: عدد ضحايا القتل المتعمد لكل 000 100 من السكان، حسب العمر والجنس
	0.d. السلسلة
	0.e. تحديث البيانات الوصفية
	19 تموز/يوليو 2016
	0.f. المؤشرات ذات الصلة
	الغاية ٥-٢ والهدف ١١:
	معدل البطالة، حسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة
	0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
	1. الإبلاغ عن البيانات
	1.A. المنظمة
	2. التعريف والمفاهيم والتصنيفات
	2.A. التعريف والمفاهيم
	2.B. وحدة القياس
	2.C. التصنيفات
	3. نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات
	3.A. مصادر البيانات
	3.B. طريقة جمع البيانات
	3.C. الجدول الزمني لجمع البيانات
	3.D. الجدول الزمني لنشر البيانات
	3.E. الجهات المزودة للبيانات
	3.F. الجهات المجّمعة للبيانات
	3.G. التفويض المؤسسي
	4. اعتبارات منهجية أخرى
	4.A. الأساس المنطقي
	4.B. التعليقات والقيود
	4.C. طريقة الاحتساب
	4.D. التحقق
	4.E. التعديلات
	4.F. معالجة القيم الناقصة (1) على مستوى البلد و (2) على المستوى الإقليمي
	4.G. المجاميع الإقليمية
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.I. إدارة الجودة
	4.J. ضمان الجودة
	4.K. تقييم الجودة
	5. توافّر البيانات والتفصيل
	6.  المقارنة/الانحراف عن المعايير الدولية
	7. المراجع والوثائق


