
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
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجميع إلى  :٣-٦١ غايةال

 العدالة
 المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء :٢-٣-٦١ المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 ،ألشخاص المحتجزينمجموع عدد اكنسبة مئوية من  ،زين غير المحكوم عليهمألشخاص المحتجمجموع عدد ا
 في تاريخ محدد.

  
 األساس المنطقي:

  
ن ماألشخاص الذين ينتظرون المحاكمة رهن االحتجاز  إبقاءاالحترام العام لمبدأ عدم  ويشير هذا المؤشر إلى

ور من منظ حتى تثبت إدانته. ة المتّهمجوانب من الحق في افتراض براء ى، يقوم عل، بدورهوهذا دون مبرر.
 ن ضروريًا ألسباب مثل منع، فإن االستخدام الواسع النطاق لالحتجاز قبل إصدار الحكم عندما ال يكوإنمائي

لة موارد نظام العدا من شأنه أن يشتّتالفرار، وحماية الضحايا أو الشهود، أو منع ارتكاب جرائم أخرى، 
ه ويمكن لقياس المدى النسبي الذي يستخدم في أعباء مالية وبطالة على المتهم وعائلته. فرضيأن ، والجنائية

االحتجاز قبل صدور الحكم أن يوفر األدلة لمساعدة البلدان في خفض هذه األعباء وضمان استخدامها 
 المتناسب.

  
 المفاهيم:

  
 من سلطة مختصة رارق صدر بحقّهالخاضع إلجراءات جنائية والذي  شخص" إلى المحكوم"اليشير مصطلح 

، يعتبر األشخاص الذين حصلوا على قرار "غير نهائي" )مثل ض هذا المؤشرألغرا .هبشأن إدانته أو تبرئت
 ".المحكومين"من األشخاص ما إذا كانت اإلدانة عرضة للطعن( 

  
 التعليقات والقيود:

  



ى ، وهناك حاجة إلى مؤشرين علادة القانون والوصول إلى العدالةلمتعددة األبعاد لسيبالمفاهيم ا غايةتعلق الت
 2-3-61يغطي المؤشر المقترح  ة للوصول إلى العدالة وكفاءة نظام العدالة.لعناصر الرئيساألقل لتغطية ا

 كفاءة نظام العدالة.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ألشخاص المحتجزين في ا مجموع عددعلى  مقسوم  غير المحكوم عليهم المحتجزين األشخاص  عدد مجموع

 تاريخ محدد.
  
 تفصيل:ال
  

 لهذا المؤشر هو: الموصى به التفصيل
 والجنس العمر -
 (من دون حكمللمحاكمة ) االحتجاز السابق مدة -
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

في حالة أما  ارغة.ف ناقصة، فيتم ترك القيم المعينة وببلد معين ناقصةم الخاصة بفترة إذا كانت جميع القي
ي االعتبار لتلك السنة فارغة وال تؤخذ ف ناقصةيتم ترك القيم الف، سنوات معينة فقط في هذه الفترة فقدان

 ثالث سنوات لهذا البلد.عند حساب متوسط 
  

                 اإلقليمي والعالميعلى المستويين 
  

 .قليميةتوسطات االمالساب تحافارغة وال تؤخذ في االعتبار عند  ناقصةيتم ترك القيم ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

يتم  لهذا الغرض، المعدالت اإلقليمية والعالمية.ساب متوسط تحال فضلهي الطريقة األ موزونةالمتوسطات ال
 لمحكومغير ا األشخاص بجمع عدد عليهم غير المحكوم المعتقلين لنسبةالمتوسطات اإلقليمية  الحصول على

 مثل،وبال في المنطقة. األشخاص المحتجزين في المنطقة وقسمة المجموع على مجموع عددمحتجزين ال عليهم
 المحكوم غير األشخاصبجمع عدد عليهم  غير المحكوم حتجزينالم نسبةلالمعدالت العالمية  يتم الحصول على
على الصعيد  د األشخاص المحتجزينالعالم وقسمة المجموع على مجموع عدفي دول  عليهم المحتجزين

 العالمي.
  

 :فاوتمصادر الت



  
ال  وبالتالي الوطنية، المصادر منإال البيانات ال يجمع ة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب األمم المتحدإّن 
 وجود اختالفات بين القيم.فترض ي  
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:

  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات عن السجون من خالل جمع البيانات 

 يتم تسهيل عملية جمع البيانات عبرو .(UN-CTS، مم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةاألمسح )السنوي 
 جهة تنسيق 631من خالل شبكة تضم أكثر من  UN-CTS مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة

 UN-CTSوالمجموعين من  المحبوسين المحتجزين غير تتوفر بيانات عن .وطنية تعينها السلطات المسؤولة
يمكن أن تتحسن التغطية القطرية إذا تم تضمين مصادر أخرى )مؤسسات بحثية ومنظمات  دولة. 661في 

إلى  2161-2162فترة من ، وبذلك يصل اإلجمالي للدولة إضافية 11)تتوفر بيانات عن غير حكومية( 
متوسط ثالث  2161-2162و 2112-2113) نفسه نقطتين في الوقتلبيانات . وتتوفّر الدولة( 671

 دولة. 611ل سنوات( متاحة
  

 جمع:العملية 
  
 يمةرلجت ااهتجااب الخاصالمسح لجنائية )الة دالعوايمة رلجن اية بشأولسنت البياناالجمع د حومم اظنك ناه

UN-CTSالمسح الخاص باتجاهات يعتمد جمع بياناتو .للبيانات الخاصة بجرائم القتل القاعدةل يمثذي ل( ا 
بل قأو فعاليات معيّنة من  مؤسساتعبارة عن ، وهي جهات التنسيق الوطنيةر على شبكة بشكل كبي الجريمة

 جهة تنسيق 631ة الجنائية )حوالي القدرة الفنية والدور إلنتاج بيانات حول الجريمة والعدال االدول ولديه
بيانات مع ال ناقصةيانات للبلدان ذات القيم ال، ت ستكمل هذه البوباإلضافة إلى ذلك .(2161 بدًء من عام عيّنةم

ة ، التي تجمع البيانات مباشرلمي(ز السجون العاالرسمية التي يجمعها معهد بحوث السياسات الجنائية )موج
. وللمزيد من عمليات دل أو غيرها من الوكاالت الرسميةمن إدارات السجون الوطنية أو من مواقع وزارات الع

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر.سيتم إرسال بيانات اإلبالغ ألهداف التنمية المستدامة 
 
 توافر البيانات 
  
 وصف:ال
  

لى األقل ع، وهناك حاجة إلى مؤشرين العدالة تحقيقادة القانون وبالمفاهيم المتعددة األبعاد لسي غايةال ترتبط
كفاءة  2-3-61يغطي المؤشر المقترح  ة للوصول إلى العدالة وكفاءة نظام العدالة.لتغطية العناصر الرئيس

 نظام العدالة.
  

 السالسل الزمنية:
  

2113-2161 



  

 الجدول الزمني

  
 البيانات:جمع 

  
 2161 من الربع الثالث إلى السادس

  
 إصدار البيانات:

  
 (2162 عام )بيانات 2167الربع الثاني 

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 الخاص باتجاهات الجريمة ألمم المتحدةا جهة التنسيق التابعة لمسحسلطة السجون الوطنية، من خالل 

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

  
 جاهاتالخاصة باتاألمم المتحدة  التوجيهات المتعلقة بمسوحاألخرى في  وصفيةترد التعاريف والبيانات ال

جمع  نأمثلة ع تتوفّر وكذلك ،المعلومات عن األشخاص المحتجزين ( بشأن جمعCTS-UNالجريمة )
، في دليل لألطفال(بالنسبة ، وكذلك )يةجنائال إحصاءات نظام العدالة، في دليل األمم المتحدة لتطوير البيانات

 داث.األحب المختصّ  قضاءالمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة / اليونيسف لقياس مؤشرات 
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