
2016تموز/يوليو   19خر تحديث: آ  

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  :١٦الهدف  
 للجميع على جميع المستويات الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة

 الحد بقدر كبير من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان  :١-١٦ غايةال

 تي يعيشون فيهانسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم على األقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة ال  :٤-١-١٦  المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية 

  
 :الراعية منظمةال
  

 (UNODCوالجريمة )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 .الحّي الذي يعيشون فيهفي   أثناء تجوالهم بمفردهميشير هذا المؤشر إلى نسبة السكان )البالغين( الذين يشعرون باألمان  

  
 األساس المنطقي:

  
، واعتبر التركيب القياسي المستخدم هنا فعاالً الجريمةضحايا  ب  مسوح المتعلقةوف من الجريمة" في عشرات الم مفهوم "الخخد  است  

من المهم أن نفهم أن "الخوف من الجريمة" هو ظاهرة منفصلة عن انتشار الجريمة والتي قد تكون  في السياقات الثقافية المختلفة.
، مثل الوعي عواملال ء عدد منجراينتقل االدراك بالجريمة والخوف الناجم عنها ، حيث لة بشكل كبير عن التجربة الفعليةمستق

ذاته   حدّب هاماً  ، فإن "الخوف من الجريمة" يعد مؤشراً ومع ذلك بالجريمة والمناقشة العامة ووسائل اإلعالم والظروف الشخصية.
، وتقليل الثقة واألنشطة، مع اآلخرين  االتصال  ص إلى تقلي  على الرفاهية ويؤدي  حيث أن مستوى الخوف المرتفع يمكن أن يؤثر سلباً 

 يشكل عقبة أمام التنمية. مّما
  

 المفاهيم:
  

التي يمّر بها باشرة لهذا الخوف المنزل ويشير إلى التجربة المأبواب يقيس السؤال الشعور بالخوف من الجريمة في سياق خارج  
ي  الثقاف   السياق  لصيغ المختلفة تعتمد على" )اسكنكة  حة المعنية إلى "الحي" أو "منطقمن خالل الحد من المسا  الشخص المستجيب

 المادي واللغوي(.و 
  

 

 التعليقات والقيود:
  

ات مختلفة في ، توجد ممارسالجريمة على نطاق واسع في مسوح ضحايا الجريمة حول العالم  بينما يتم تطبيق مقياس الخوف من

"بالسير وحدل عدم  ، من خالعلى سبيل المثال-تفعيل هذا المؤشر   أو  همطالبة الشخص  فترة"  المشي على   "الليل"  اقتصار 
ببلورة المزيد من التوجيهات بشأن قياس المؤشر   ، في الوقت الحالي،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويقوم .فقط

  بالتعاون مع خبراء مسوح ضحايا الجريمة.
 

  مسوح ألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، دليال عن اللجنة ا  ،متحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نشر مكتب األمم ال2010في عام 
بشأن تقنية  إرشادات  يقدم  بالضحايا  ال  المتعلقة  الصعيد مسوحتنفيذ هذه  على  التي وضعت  الجيدة  الممارسات  أساس  على   ،

الدليل متاح القطري. -https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime:  الرابط التالي  على  وهذا 
statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf 
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)مثل الدراسات االستقصائية المتخصصة أو وحدات المسح األسري( على عامة السكان الذين يعيشون   مسوحعادة ما تقتصر ال

يكون عمرهم  )عسن معينة   معيشية ويكونون منفي أسر   حد اعتماد ال  في بعض االحيان ، في حين يتمسنة( 18أو    15ادة ما 

  (.سنة  75أو   70  ،65على للعمر )األ

 المنهجية 

  
 ساب:تحطريقة اال

  
الم في  السؤال  المعنيةستخدم  الب  المسوح  منطقتك /   جريمةضحايا  في  تسير لوحدك  وأنت  باألمان  مدى تشعر  أي  إلى  هو: 

بعد الظالم / ال أعرف. حيك؟ يتم   الجواب: آمنة جدا / آمنة إلى حد ما / غير آمنة قليال / غير آمنة للغاية / أنا ال أمشي لوحدي 
ون بأنهم "آمنون جدًا" و "آمنون إلى ساب نسبة السكان الذين يشعرون باألمان من خالل تلخيص عدد المستجيبين الذين يشعرتحا

 حد ما" ويقسمون اإلجمالي على إجمالي عدد المستجيبين.
  

 تفصيل:ال
  

 حسب العمر والجنس
  

 :ناقصةالقيم ال  ةجلاعم
  

 بلدعلى مستوى ال                •
  

 .فارغة  ناقصةترك القيم الت  
  

 والعالميعلى المستويين اإلقليمي                 •
  

ت جرى  فارغة  ناقصةترك القيم الت    التقديرات العالمية على أساس معدالت اإلبالغ الوطنية.. وال 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 تقديرات عالمية على أساس معدالت اإلبالغ الوطنية.  جَر أيلم ت  
  

 :اينالتبمصادر 
  

وجود    ليس من المفترض وبالتالي   الوطنية، المصادر والجريمة إال البيانات منال يجمع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  
 اختالفات بين القيم.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال

  
 ضحايا الجريمة. مسوحي معظم األحيان من خالل ، فبين عموم السكان  مسوح نموذجية ت جرىيتم جمع البيانات من خالل  

  
بياناته السنوية  ائية من خالل جمع  المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات عن الجريمة والعدالة الجنيقوم مكتب األمم المتحدة 

باتجاهات الجريمة من خالل  UN-CTS  هذه المسوح يتم تسهيل عملية جمع البيانات عبرإذ  (.UN-CTS)  عبر المسح الخاص 
المسح  فيع بيانات "الخوف من الجريمة"  جمبعد لم يتم   لمسؤولة.نها السلطات اوطنية تعيّ  جهة تنسيق  130شبكة تضم أكثر من 
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باتجاهات الجريمة  لمسحول هذا المؤشر في التنقيح الرئيس التالي لمن المتوقع أن يتم تضمين جمع البيانات ح، ومع ذلك،  الخاص 
 .2017المخطط لعام  

  

 عملية جمع:
  

( الذي UN-CTS اتجاهات الجريمةب  المسح الخاص الجريمة والعدالة الجنائية )هناك نظام موحد لجمع البيانات السنوية بشأن  
باتجاهات الجريمة  يعتمد جمع بياناتو  .للبيانات الخاصة بجرائم القتل  القاعدةيمثل   جهات ر على شبكة  بشكل كبي المسح الخاص 

القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة   اقبل الدول ولديهأو فعاليات معيّنة من    مؤسساتعبارة عن  ، وهي  التنسيق الوطنية
مسح  ، سيتم  جهات التنسيقفي االجتماع األخير لوكما تقرر    .(2016  بدءً من عام  عيّنةم  جهة تنسيق  130ة الجنائية )حوالي  والعدال

باتجاهات الجريمة  .٤-١-١٦المؤشر شمل  ي( لUN-CTS) األمم المتحدة الخاص 
  

 توافر البيانات

  

 ICVS-ن المسح الدولي لضحايا الجريمة يشار إلى البيانات )غير الرسمية( م
  

 لهذا المؤشر  2010و   2000واحدة على األقل بين عامي لدى البلدان نقطة بيانات  
 6آسيا والمحيط الهادئ: 

 14أفريقيا: 
 6الكاريبي: كا الالتينية ومنطقة البحر  ريأم

وأ  "  37كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:  ميرأوروبا 
  

 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:
  

 2017  من الربع الثالث والرابع
  

 إصدار البيانات:
  

 2018 من  الربع الثاني
  

 بياناتللالجهات المزّودة  

  

 ، مكتب المدعي العامالوطنية، الشرطة، وزارة العدل، وزارة الداخلية اتاإلحصاء أجهزة
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  مكتب

  

 المراجع

  

 :دليل الموارد الموّحدة
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www.unodc.org 
  

 المراجع:

  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع بيانات عن مدى انتشار الجريمة والعنف في جمع بياناته السنوية عن  

الجنائية ) والعدالة  المتحدة    مسحالجريمة  الوثيق مع   (.CTS-UN،  اتجاهات الجريمةب  الخاص األمم    جهات التنسيقبالتشاور 
باتجاهات الجريمةالوطنية التابعة ل هذا   لصالح  2017ة في عام ن المقرر إجراء عملية تنقيح رئيس، ممسح األمم المتحدة الخاص 

 مفهوم السالمة. على .٤-١-١٦ح بإدراج مؤشرات جديدة مثل  مما يسم UN-CTS المسح
  
  
  

 


