
 

 
 
 
  

  األبحاث الميدانية الجنائيةوثيقة مشروع 
  

 :الخلفية واألهداف 
  

تكمن أهمية اإلحصاءات عن الجريمة والعدالة الجنائية في مساعدة الحكومات على تقييم ورصد األحوال 
والظروف واتجاهات الجريمة، و جمع إحصاءات شاملة وموثوقة للقضاء الجنائي في البلدان له أهمية آبرى 

   . له عالقة بالعدالة الجنائية وخاصة المسؤول عنهالكل من
 إحصاءات العدالة الجنائية في ثالث مجاالت مترابطة هي اإلدارة يمكن بصورة عامة تصنيف استخدامات

   .والتخطيط، والبحث والتحليل في السياسات العامة
رآز عربي للبحوث الجنائية من هنا برزت الحاجة لتامين مثل هذه اإلحصاءات للدول العربية عبر إنشاء م

 إجراء يسبقها أنيجب  هذه الحاجة إن إاللخدمة الدول العربية المعنية بمشروع تحديث النيابات العامة، 
.  هذا المرآز ووضع نظام وخطة عملهإلنشاء الطريق إنارة جنائية محددة من شأنها ان تساعد على بحوث

  . حول المرأة والطفلي علم اإلجرام ف الجنائيةقد تم اختيار عينة من هذه البحوثو
 إلىيكمن الهدف األساسي من تنفيذ هذه األبحاث الجنائية حول المرأة والطفل والتي ستسبق إنشاء المرآز 

رصد آيفية تصرف المجتمع المدني ومدى تقبل المسؤولين الحكوميين والمسؤولين عن نظام العدالة الجنائية 
ل هذه األبحاث وبالتالي الحاجة إلى إنشاء المرآز العربي للبحوث ولمعرفة مدى حاجة هذه الجهات لمث

  . الجنائية
 الميدانية والتي ستنفذ وفق ادلة احصاءات العدالة الجنائية التي وضعتها من جهة اخرى تهدف هذه البحوث

دلة ومدى في األمم المتحدة الى اختبار هذه اال) شعبة االحصاءات ( ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
  . العربيةإمكانية تطبيقها على نظام العدالة الجنائي

  
  
  
  
  
  

  :خطة العمل والجدول الزمني 
  

  : تقوم على هذا المشروع ان خطة عمل 
  :إجراء بحث ميداني عن واقع األبحاث الجنائية في الدول العربية المعنية لجهة -1

  .لبحوثارصد الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بمثل هذه  -
سواء لدى ) بحال وجود هذه البنوك( رصد واقع بنوك المعلومات عن الحالة الجرمية  -

النيابات العامة ام غيرها من المؤسسات سواء الحكومية ( وزارة الداخلية او وزارة العدل 
 ...)مراآز بحوث/ جامعات ( وغير الحكومية 

 .في آل دولة معنية الجنائية البحوثإجراء مسح لألدبيات الوطنية في مجال  -
 . الجنائية الناجحة في دول العالموالبحوثرصد بعض التجارب  -
 للعدالة الجنائية ورصد مدى تقييد الدول اإلحصاءات أنظمة وأدلةتجميع قرارات وتعاميم  -

 .العربية بها
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عل ان تعتمد تنفيذ عينة من األبحاث الميدانية في علم اإلجرام حول موضوع المرأة والطفل  -2
 : البحوثجية التالية إلجراء هذهالمنه

  وضع ورقة خلفية حول آل موضوع  -
 وضع استمارة البحث استنادا الى ادلة االمم المتحدة بهذا المجال -
  األبحاثاخذ موافقة السلطات الرسمية لتنفيذ هذه  -
 تكوين فريق العمل  -
 وضع دليل تدريب لفريق العمل وتدريبه عليه -
 يط معلوماتيوضع المعلومات المستقصاة على وس -
 تحليل المعلومات المستقصاة وتخريج تقرير اولي عنها  -
 عقد جلسات مذاآرة مع خبراء لبحث التقرير األولي يليها إدخال المالحظات عليه -
 عقد جلسة عمل وطنية لبحث التقرير -
 البحث الجنائي بشكله النهائي/ اصدار التقرير  -
  


