
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة : ٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

 جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكانالحد بقدر كبير من  :٦-٦١ غايةال

 نسمة، بحسب العمر ونوع الجنس 000 000عدد ضحايا القتل العمد لكل  :٦-٦-٦١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمة/ المنظمات

  
 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
ف  ، ويُعبر عنه لكل العمد مقسوًما على مجموع السكان المؤشر بأنه إجمالي عدد ضحايا جرائم القتليُعرَّ

 نسمة. 000000
  

ف القتل العمد بأنه  إصابة  بوفاته وبإصابتهسبب الذي يلحق بشخص ما بقصد الت مشروعالموت غير اليُعرَّ
يشير السكان إلى و ؛(ICCS ،5002 لدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية)المصدر: التصنيف ا بالغة

 مجموع السكان المقيمين في بلد معين في سنة معينة.
  

 األساس المنطقي:
  

لي لقياس أشد أشكال الجريمة عنفا، كما يستخدم هذا المؤشر على نطاق واسع على المستويين الوطني والدو
اة فراد لالستمتاع بحيالعنف هو شرط مسبق لأل ضداألمن توفير إن  نعدام األمن.الأنه يوفر مؤشرا مباشرا 

لذا لم اتحدث جرائم القتل العمد في جميع دول الع ، ولكي تتطور المجتمعات واالقتصادات بحرية.آمنة ونشطة
 .عالمييمكن تطبيق هذا المؤشر على الصعيد ال

  
المدى  ، وعلىلا بشكل أفضبها ومحركاتها وعواقبهمر ضروري لتقييم أسباأل هو إن رصد جرائم القتل العمد

ن ، يمك(ICCSإذا تم تفصيل البيانات بشكل صحيح )كما هو مقترح في  ، لتطوير تدابير وقائية فعالة.الطويل
، العائلي(العنف والشريك  من ا في ذلك العنفالمرتبط بالقتل: العالقات الشخصية )بمللمؤشر تحديد نوع العنف 



ا ياسية )بم( واالجتماعية والسيرها من أشكال األنشطة اإلجراميةالمنظمة وغوالجريمة )بما في ذلك الجريمة 
 الكراهية(. ائمفي ذلك اإلرهاب وجر

  
 

 المفاهيم:
  

على أنها "الموت جريمة القتل العمد بتعريف  ICCSيقوم التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية 
عريف على يحتوي هذا الت ".بوفاته وبإصابته إصابة بالغةسبب الذي يلحق بشخص ما بقصد الت مشروعغير ال

 على أنه القتل العمد: ما ثالثة عناصر تميز قتل شخص
 ؛خص من قبل شخص آخر )عنصر موضوعي(. قتل ش0
 ؛)عنصر ذاتي( إصابة بالغةإصابتها بقتل الضحية أو بمرتكب الجريمة . نيّة  5
 انوني(.)عنصر ق شرعيةغير ال ةتبر المرتكب مسؤوالً عن الوفايع ، مما يعني أن القانون. عدم شرعية القتل3
  

، ينبغي اعتبار جميع عمليات القتل المقابلة للمعايير الثالثة ألغراض إحصائيةووينص هذا التعريف على أنه، 
 المقدمة في التشريعات أو الممارسات الوطنية. اريفدة، بغض النظر عن التعذكورة أعاله جرائم قتل متعمّ الم
  

 التعليقات والقيود:
  

 توضيحات مهمة حول تعريف القتل العمد. ICCSيقّدم التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية 
 :ضمن الجرائم ليات القتل التالية مدرجة فيعلى أن عم ، تحديداً،نصوي
 القتلجرائم  -
 جرائم الشرف -
 ؤدي إلى الموتت ة التيخطيرال اتعتداءاال -
 ألنشطة اإلرهابيةجراء االموت  -
 القتل المرتبط بالمهر -
 قتل اإلناث -
 قتل األطفال -
 قتل االراديال -
 عمليات القتل خارج نطاق القضاء -
 أعمال القتل الناجمة عن القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون / الدولة -
  

لتمييز بين دالئل على كيفية ايوفّر  ICCS باإلضافة إلى أن التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية
، والقتل المرتبط مباشرة بالحرب / الصراع وعمليات القتل األخرى التي ترقى إلى جرائم جرائم القتل المتعمدة

 الحرب.
  

دالة درين منفصلين ومستقلين على المستوى الوطني )العوتمثل حقيقة أن بيانات جرائم القتل تنتج عادة من مص
، ألن المقارنة بين المصدرين هي أداة لتقييم دقة أحد األصول المحددة لهذا المؤشر الجنائية والصحة العامة(

 سجيل مستوى جيد، يتم تالمصدَرينبيانات من ال توافر لديهابالنسبة للبلدان التي تفي العادة،  البيانات الوطنية.
مكتب األمم المتحدة المعني  هااحول جرائم القتل التي أجر من المطابقة بين المصادر )انظر الدراسة العالمية

 (.UNODC، 5003 بالمخدرات والجريمة



  
-ICDتسترشد البيانات حول جرائم القتل التي تنتجها سلطات الصحة العامة بالتصنيف الدولي لألمراض )

لدولي بحسب التصنيف ا عمدتعريف القتل اللقريب جداً ال ،اعتداء"جراء الموت  ، الذي يوفر تعريفاً لـ "(10
 .ICCS للجريمة لألغراض االحصائية

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ع ويُحسب المؤشر على أنه إجمالي عدد ضحايا جرائم القتل العمد المسجلة في سنة معينة مقسوًما على مجم

 .000.000، مضروبًا في العامالسكان المقيمين في نفس 
  

التوالي من أنظمة  ، علىالبيانات المتعلقة بالقتل العمد ، يتم إنتاج مجموعتين منفصلتين منفي العديد من البلدان
 مصدريعندما تكون موجودة، يتم اإلبالغ عن األرقام من  المدني. لسجلّ الجنائية والصحة العامة / االعدالة 

 نات السكانية من التقديرات السنوية التي تنتجها شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.وتستمد البيا البيانات.
  
 تفصيل:ال
  

 لهذا المؤشر هو: الموصى به التفصيل
 الجريمة( ارتكاببوعمر الضحية والجاني )المشتبه  جنس -
 أو غير ذلك( ،المعارفمن ن الضحية والجاني )شريك حميم، أو أحد أفراد األسرة، أو بي العالقة -
 ، وما إلى ذلك(حاد غرض)سالح ناري،  الجناية وسائل -
 ، وما إلى ذلك(من الشريك، عنف منظمةجريمة ) / الدافعالظرفيالسياق  -
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

ي من العدالة وطنية عن القتل من أتنتج منظمة الصحة العالمية تقديرات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات 
وتُستخدم هذه التقديرات عند تجميع مجموعة البيانات  المدني. لالسج أو من الصحة العامة / الجنائية

ة الصحة ، انظر منظملى المعلومات المتعلقة بالمنهجية)لالطالع ع ناقصةية وإعداد تقديرات للقيم الالعالم
ر ، وتقريمتحدة المعني بالمخدرات والجريمةنمائي ومكتب األمم الالعالمية وبرنامج األمم المتحدة اإل

 (.5002الحالة العالمية بشأن منع العنف لعام 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

تنتج منظمة الصحة العالمية تقديرات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات وطنية عن القتل من أي من العدالة 
وتُستخدم هذه التقديرات عند تجميع مجموعة البيانات  المدني. لالسج أو من الصحة العامة / الجنائية

ة الصحة ، انظر منظملى المعلومات المتعلقة بالمنهجية)لالطالع ع ناقصةية وإعداد تقديرات للقيم الالعالم



ر ، وتقريالمعني بالمخدرات والجريمةمتحدة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم ال
 (.5002الحالة العالمية بشأن منع العنف لعام 

  
ً لوضع نهج  ويعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع منظمة الصحة العالمية معا

مية ة العالالصحمشترك إلنتاج سلسلة بيانات مشتركة بين المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة 
 واإلقليمي والعالمي. وطنيعلى الصعيد ال

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
مين ، بأوزان مقدمة من السكان المقيكمتوسطات مرجحة للبيانات الوطنيةتُحسب التقديرات العالمية واإلقليمية 

 الوطنيين.
  

 :فاوتمصادر الت
  

، حيث على المستوى الدولي المبلغ عنها المتعمدةقتل أعداد جرائم البين البلدان المنتجة و قد يحصل التفاوت
ب األمم ، بينما تهدف البيانات التي يبلغ عنها مكتإلى التعريف الوطني للقتل العمد قد تشير البيانات الوطنية

وافقت لذي االمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى االمتثال للتعريف الوارد في التصنيف الدولي للجريمة )
ولجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  اإلحصائية لألمم المتحدة لجنةفي الول األعضاء عليه الد

يبذل مكتب األمم المتحدة و (. اللجنة ولجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(.5002في العام 
 ICCSتل التي تندرج تحت تعريف ساب جميع حاالت القتحالمعني بالمخدرات والجريمة جهودا خاصة ال

يجب  .ائيص، بينما يمكن تجميع البيانات الوطنية وفقا للنظم القانونية الوطنية بدال من التصنيف اإلحللقتل العمد
إلى تحسين جودة  ICCS لتصنيف الدولي للجريمة لألغراض االحصائيةالتدريجي ل البلدان أن يؤدي تنفيذ

 واتساق البيانات الوطنية والدولية.
  

 وقد تختلف معدالت جرائم القتل العمد أيضاً بسبب استخدام أرقام سكانية مختلفة.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ل ب( الصحة العامة / السج ؛قُطري: أ( نظام العدالة الجنائيةيوجد مصدران منفصالن على المستوى ال
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع ونشر البيانات من نظم العدالة الجنائية  المدني.

مم المتحدة األمسح عامة لألمم المتحدة )من خالل جمع البيانات السنوي الطويل األمد الصادر عن الجمعية ال
ت التي تنتجها الصحة شر البياناتقوم منظمة الصحة العالمية بجمع ون ؛(UN-CTS، بشأن اتجاهات الجريمة

-UN مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة يتم تسهيل عملية جمع البيانات عبرو ل المدني.العامة / السج
CTS وطنية تعينها السلطات المسؤولة. جهة تنسيق 030شبكة تضم أكثر من  من خالل 

  
نوعين من المصادر المذكورة القتل من أي من هذين ال، عندما ال تتوافر بيانات وطنية عن في الوقت الحالي

 ، يتم استخدام التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.أعاله



  
نهج  لوضعجنباً إلى جنب ويعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع منظمة الصحة العالمية 

معني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية على مشترك إلنتاج سلسلة بيانات مشتركة بين المكتب ال
 الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي.

  
 جمع:العملية 

  
، يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات المتعلقة بجرائم على المستوى الدولي

السنوي للجنة األمم المتحدة لمراقبة المعامالت القتل المتعمدة بصورة روتينية من خالل جمع البيانات 
دولة عضو  030، قامت أكثر من لمنع الجريمة والعدالة الجنائية طلب لجنة األمم المتحدةلوبناًء  الدولية.
تقدم ، من شأنها أن UN-CTS مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةوطنية تابعة ل جهة تنسيقبتعيين 
وفي معظم  إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.جاهات الجريمة خاصة بمسح اتبيانات 

هذه مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة  جهات التنسيقالحاالت، تكون 
 أي جهةيّن علم ت وبالنسبة للبلدان التي ، إلخ(.الجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل

كتب األمم عندما ال يقوم بلد ما بتقديم التقارير إلى م ، يُرسل طلب البيانات إلى البعثات الدائمة في فيينا.تنسيق
، تُستخدم مصادر رسمية أخرى مثل المواقع الرسمية أو المنشورات أو متحدة المعني بالمخدرات والجريمةال

الة عدم في حمؤقّتاً من منظمة الصحة العالمية  م تقديرات جرائم القتليتم استخداو غيرها من وسائل االتصال.
ن ، يتم تبادلها مع البلدان للتحقق مبمجرد دمج البياناتو .بيانات الخاصة بجرائم القتلتوفر مصدر آخر لل

 دقتها.
  

من أجل ضمان  نات، يتم إجراء بعض التعديالت على البيانات والبيانات الوصفية ذات الصلةعندما تتوفر البيا
تضاف  .ICCS التصنيف الدولي للجريمة االمتثال لتعريف القتل العمد على النحو المنصوص عليه في

إلى األرقام الوطنية للقتل  ،ICCS وفقاً للتصنيفأنواع القتل التي تعتبر جرائم قتل عمد  البيانات الوطنية عن
ندما وال يمكن القيام بذلك إال ع .المستوى القطريجريمة مختلفة على في حين يتم تصنيفها بموجب  ،العمد

جرائم و ،الموت )مثل االعتداء الخطير المؤدي إلىتتوافر بيانات تفصيلية عن هذه األنواع من عمليات القتل 
 ، وما إلى ذلك(.الشرف

  
سيتم إرسال ، فاألمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اسة نشر البيانات الخاصة بمكتبما يتعلق بسي أما في

 بيانات رصد أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

والجريمة ومنظمة الصحة  بالنظر إلى البيانات التي جمعها كل من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
-5002بلدا )نقطة بيانات واحدة على األقل بين  072فر بيانات وطنية عن جرائم القتل في ، تتوالعالمية
نقاط بيانات على  3بلداً ) 020تتوفر بيانات السالسل الزمنية عن جرائم القتل المناسبة للرصد في  (.5003

 (.5003-5000بين  ، أحدثها مااألقل
  



 السالسل الزمنية:
  

5000-5002 
  

 الزمنيالجدول 

  
 جمع البيانات:

  
 5002الربع الثالث إلى الرابع من عام 

  
 إصدار البيانات:

  
 (5002 عن بياناتال) 5007 من الربع الثاني

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

الدول  ت والجريمة من قبليتم إرسال البيانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
 الخاص باتجاهات الجريمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنية التابعة  جهات التنسيقعادة من خالل  ،األعضاء

(CTS التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة )
المصدر . في العادة يكون لى ذلك(وما إ ،لالجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العد

 ،نظام العدالة الجنائية )الشرطة، وزارة الداخلية، مكتب المدعي العامتابعة لمؤسسة  القتل العمد لبياناتالرئيس 
يتم إرسال البيانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى منظمة الصحة  وما إلى ذلك(.

 لطات الصحية الوطنية.العالمية من خالل الس
  
 وصف:ال
  

الدول  ت والجريمة من قبليتم إرسال البيانات المتعلقة بالقتل العمد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
 الخاص باتجاهات الجريمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنية التابعة  جهات التنسيقعادة من خالل  ،األعضاء

(CTS التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة )
المصدر . في العادة يكون لى ذلك(، وما إلالجنائية )مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العد

، لعامطة، وزارة الداخلية، مكتب المدعي انظام العدالة الجنائية )الشرتابعة لمؤسسة  القتل العمد لبياناتالرئيس 
يتم إرسال البيانات الصادرة عن نظام الصحة العامة / السجل المدني إلى منظمة الصحة  وما إلى ذلك(.

 العالمية من خالل السلطات الصحية الوطنية.
 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات



  
 سم:اال
  

 (، منظمة الصحة العالميةUNODC) مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  
 وصف:ال
  

( بجمع بيانات عن UNODC، يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )على الصعيد الدولي
خاص األمم المتحدة ال جرائم القتل المتعمدة بشكل روتيني وتوزيعها من خالل جمع البيانات السنوي عن مسح

على  ،في جمع ونشر بيانات جرائم القتل يتعاون المكتب مع المنظمات اإلقليميةو (.CTSالجريمة ) هاتاتجاب
التوالي مع المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية في أوروبا ومع منظمة الدول األمريكية في 

 تقوم منظمة الصحة العالمية بتجميع بيانات حول القتل العمد في إطار جمع البيانات المنتظمة تين.يّ كرياألم
 .جرائم القتل المتعمدمن االعتداء جّراء تبر البيانات عن الوفيات ، تعفي هذا السياق الوفاة. حول أسباب

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
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 

 المؤشرات ذات الصلة

  
 :00والهدف  5-2الغاية 

  
 حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقةب، معدل البطالة
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