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  پيشگفتار

سـالة قضـايي مقـام معظـم رهبـري در سـال        ي پنجها در راستاي اجراي سياست
بينانـه،   راجع به پيشگيري از وقوع جرايم و بـا رويكـرد بازشناسـي واقـع     1388

شناسـي تـدبيرهاي    هـاي جنـايي از يـك سـو و آسـيب      مطمئن و معتبـر پديـده  
پيشگيرانه از منظر فراگيـري، كارآمـدي و اثربخشـي، از سـوي ديگـر، معاونـت       

آمـار و پـردازش     وقوع جرم قوة قضائيه با تأسيس ادارة اجتماعي و پيشگيري از
شناسـي، گـامي اساسـي را در     اطالعات جرم در مركز مطالعات اجتماعي و جرم

تأمين هماهنگ، يكپارچه و پيوستة محتوا، اطالعات و آمـار جنـايي مـورد نيـاز     
  . خويش برداشته است

ع رسمي و چه در آنچه تاكنون از اطالعات و آمار جنايي، چه از سوي مراج
اي از  ، تنها قطعهاست محافل دانشگاهي و پژوهشي مورد توجه قرار گرفته

اي است كه در صورت كنارهم قرار گرفتن همة  تنيده پيچيده و درهمجورچين 
قطعه كه  اين تكو گذارند  ها، سيماي جنايي كشور را به نمايش مي قطعه

ل آن بخش از اطالعات جنايي سويه به آمار جنايي است، شام دستاورد نگاه تك
شود كه طي فرايند كيفري، يعني كشف يا گزارش رويدادهاي جنايي به  مي

دار كيفري تا صدور رأي مبني بر برائت  ضابطان دادگستري يا مقامات صالحيت
، توليد، گردآوري و سرانجام اعمال ضمانت اجراي كيفرييا محكوميت و 

  . يابند گوناگون بازتاب ميهاي  شوند و به شكل خروجي پردازش مي
گمان ساماندهي همين ميزان اطالعات كيفري، كار بسيار ارزشمند و البته  بي

هاي گوناگون، به رغم عمر بيش از يك  اي است و به دليل دشواري پرهزينه
اي نظام عدالت كيفري در بيشتر كشورها، هنوز بسياري از آنها از يك نظام  سده

گيري هماهنگ و يكپارچة آمار  ردازش و گزارشيا حتي يك سامانة ثبت، پ
توان يافت كه نظام آمار كيفري  اند و معدود كشورهايي را مي بهره كيفري بي

  . باپيشينه و توانمندي دارند
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هاي اجتماعي  با اين حال، هنگامي كه دامنة مبارزه با جرايم و ساير هنجارشكني
شگرانه با كاركرد پيشگيرانه را رود و تدبيرهاي كن هاي كيفري فراتر مي از پاسخ

ها و اطالعات كيفري بسنده كرد و  توان به داده گيرد، تنها نمي نيز دربرمي
شناسانه و در پرتو  هاي جنايي با رويكرد علت كند پديده ضرورت ايجاب مي

در نظام عدالت كيفري، پديدة . تدبيرهاي پيشگيرانة برگزيده نيز بازشناسي شوند
شود،  ناپذير حقوق كيفري تعريف مي اصول و قواعد خدشهجنايي در چارچوب 

هاي نظري و كاربردي مرزي در بازشناسي آنها و  شناسي حال آنكه جرم
شناسند و بطور پيوسته در حال  تدبيرهاي كنشي و واكنشي در برابرشان نمي

يشانند كه اين كار بدون در اختيار و راهكارها ها نظريه ،ها روزآمدسازي فرضيه
  . پذير نيست هاي جنايي متناسب امكان ن دادهداشت

ديدگي و موقعيت  كاري، بزه هاي بزه در نظام پيشگيري از وقوع جرم، ويژگي
بطوركلي، . دهند كاري، اركان اصلي اطالعات و آمار جنايي را تشكيل مي بزه

  :ديدگي عبارتنداز كاري و بزه هاي مورد بررسي براي بزه شاخص
دين، شغل، درآمد، ميزان تحصيالت، محل زندگي، : مانندمتغيرهاي اجتماعي . 1

  نژاد؛ و /قوميت  اقامت،
سن، جنسيت، وضعيت جسمي و رواني و تكرار : متغيرهاي شخصي مانند. 2

  . ديدگي كاري يا بزه بزه
  : هاي راجع به موقعيت بزه عبارتنداز و شاخص

 خياباني،/مانيشهري،آپارت برون/ مانند درون(مكان بزه : فرصت بزه شامل. 1

مانند (و زمان بزه ) غيرعمومي/عموميو سازماني برون/ سايبري، درون/كيفيزي
  ). روز/تعطيالت و شب/زمان كار

بيگانه با /مزورانه، آشنا/مانند خشن(كاري  شگرد بزه: فناوري بزه شامل. 2
مانند (كاري  و ابزار بزه) محدود/فردي، گسترده/ديده، گروهي بزه

  ). انهفناور/رسان آسيب
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اي از اين اطالعات را  ممكن است چنين ادعا شود كه همه يا بخش عمده
است بويژه در   توان با بازآفريني نظام عدالت كيفري بدست آورد و كافي مي

در پاسخ . هاي گردآوري و توليد اطالعات پليسي بازنگري شود فرايندها و رويه
بازآفريني نظام آمار و به اين ادعا، ضمن تأييد اين موضوع كه بازنگري و 

هاي  تواند پيشرفت ها و اركان آن مي اطالعات عدالت كيفري در همة سطح
گوناگون پيش  هاي محدوديت شگرفي را نصيب جامعه گرداند، ليكن به دليل

ها كه به رنگارنگ شدن آمارهاي جنايي منجر  روي هريك از اين دستگاه 
اي جز ورود به بطن  ه چارهاند، براي دردست گرفتن نبض جنايي جامع شده

ديدگي در سطوح  كاري و بزه هاي گوناگون بزه جامعه نيست تا با اجراي پيمايش
تري از رويدادهاي  گرايانه اي و محلي، به شناخت واقع مختلف ملي، منطقه

  . جنايي دست يافت
اثر پيش رو، كار پژوهشي سازمان ملل متحد راجع به سازوكارها و 

اندازي يك نظام آمار جنايي كارآمد  ي، شكلي و محتوايي راههاي نهاد نيازمندي
محور مباحث اين سند، آمار كيفري است، يعني آن بخش از آمار و . ملي است

دار دادگستري  اطالعات جنايي كه از سوي مجريان قانون و مراجع صالحيت
شود؛ زيرا براي ساماندهي اين حوزه، نخست بايد از اين تشكيالت  توليد مي

تر  هاي گسترده تر و دامنه هاي عميق ذر كرد تا بتوان در مراحل بعدي، اليهگ
به بيان ديگر، همانطور كه در اين . اطالعات جنايي را واكاوي و شناسايي كرد

هاي جنايي، يك اقدام مكمل براي نظام آمار جنايي  كتاب تصريح شده، پيمايش
ليكن برشمردن آنها به . وندتوانند جايگزين آمار رسمي ش آيند و نمي بشمار مي

عنوان يك اقدام مكمل، كاستن از جايگاه و ارزش آنها نيست، بلكه ضرورت 
ساماندهي نخستين آمار جنايي رسمي پيش از مراجعه به بطن جامعه را در 

  . دهد هاي جنايي نشان مي بازشناسي پديده
و پردازش آمار   اين كتاب به عنوان نخستين اثر انتشاريافته از سوي ادارة

شناسي كه به نوبة خود نخستين  اطالعات جرم مركز مطالعات اجتماعي و جرم
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آيد، به دليل برخورداري از نص شيوا و  اثر فارسي در اين حوزه نيز به شمار مي
مدار و  هاي گويا، راهنماي مفيدي براي ورود دانش روان و نمودارها و جدول

د است در آيندة نزديك آثار شود و امي درك آسان اين حوزه ارزيابي مي
هاي داخلي چاپ و منتشر شود و در  ارزشمندتري، بويژه در پرتو پژوهش

پژوهان حقوق كيفري و  نظران و پژوهشگران، بويژه دانش دسترس صاحب
 . قرار گيردهاي اجتماعي  و فعاالن پيشگيري از وقوع جرم و آسيبشناسي  جرم

      

  

  و توفيق از اوست                                      
  محمدباقر ذوالقدر                                      

  معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوة قضائيه                                  
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  يادآوري

هاي وجه ديدگاه هيچيك از بخشهيچعناوين بكاررفته و موضوعات اين اثر، به
، قلمرو، شهر يا ناحيه يا هادربارة وضعيت حقوقي كشوررا  دبيرخانة ملل متحد

  .كندبيان نمي هايا محدودكردن مرزها يا سرحدات آن هامقامات آن
به حسب مورد هاي اين اثر بكاررفته، و جدول همانطور كه در متن» كشور«واژة 

  .قلمرو يا نواحي خاكي آن اشاره دارد
. اندمشخص شده ارقاممراه با ملل متحد با حروف بزرگ هسازمان اسناد 

  .دنهاي نمادين به سند سازمان ملل متحد اشاره داراينگونه شاخص
  انتشارات سازمان ملل متحد
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  ديباچه

ملل متحد، در اقدام برپاية رهنمود  سازمان ، بخش آمار1980در ميانة دهة 
 هاي ملل متحد دربارة پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجمع عمومي و كنگره

را  »كتاب راهنماي طراحي نظام آمار عدالت كيفري«نسخة نخست  1مجرمان،
چارچوب كلي طراحي يك نظام آمار عدالت كيفري  ،آن مجموعه 2.منتشر كرد

هاي اطالعات در نظام  اي كردن سامانه رهنمود رايانه«داد؛ در آنجا  را پيشنهاد مي
كمك به مجريان و  هدف اصلي اين رهنمود،. پيروي شده بود »عدالت كيفري

مديران نظام عدالت كيفري در طراحي، اجرا و نگهداري روزآمد و فني 
هاي  برداري كامل از فناوري شان با بهره هاي اطالعات عدالت كيفري سامانه

  . اطالعات نوين بود
هايي در زمينة گردآوري و  اي كه اين دو مجموعه منتشر شد، پيشرفت طي دوره

چارچوب كلي سامانة اطالعات . ه جرم صورت پذيرفتتوزيع اطالعات راجع ب
پذيرتر و  را انعطاف  و سامانه تجربههايي را  نظام عدالت كيفري، دگرگوني

هاي مرتبط با درك و كاركرد مناسب نظام  تر كرد تا منابع مختلف داده پرظرفيت
متوفيات را هم ديدگي و آمار راجع به  هاي بزه عدالت كيفري، مانند پيمايش

  . دربرگيرد
آيد، موضوعات مربوط به  پيشرفت ديگري كه نماد بارز دورة پيشين به شمار مي

هاي گسترده و كالن اجتماعي و  دگرگوني 3.»ابزارها در برابر نيازهاست«
، اند نظام عدالت كيفري تمركز كردهاقتصادي، بر موضوعات مديريت و طراحي 

                                                 
1. The General Assembly and United Nations Congresses on the Prevention 

of Crime and the Treatment of Offences 
2. Manual for the Development of Criminal Justice Statistics, Studies in 

Methods Series F, No. 43 (United Nations Publications, Sales No. E. 

86.XVII. 16).  
3. Means versus Needs 
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همگام با . آورند را به بار ميهاي جدي  تنگناهاي مالي، چالش هرچند همزمان،
كار بيشتر «هاي  افزايش نيازها به خدمات، مديران نظام عدالت كيفري بايد راه

حجم در اين چارچوب، اطالعات خوب راجع به . را فراگيرند 1»با هزينة كمتر
ها، به منظور  و هزينه 3پرونده گردش كارهاي هر پرونده،  ويژگي 2،هاپرونده

. انديافتهاهميت ويژه  ريزي راهبردي و عملياتي و برنامهرت اجراي عمليات نظا
گذاري براي  به پژوهش و تحليل سياست به عالوه، آمارهاي عدالت كيفري

ريزي و  مشي برنامه كنند و جزئي از خط هاي عدالت كيفري كمك مي نظام
، در نتيجه. آيند هاي عمومي و اجتماعي به شمار مي بنيانگذاري براي ساير حوزه

آمارهاي عدالت كيفري براي درك و كوشش براي ترسيم پيشرفت اجتماعي، در 
  . اي قرار دارند كننده جايگاه تعيين

 4، در پاسخ به قطعنامه شوراي اجتماعي و اقتصادي ملل متحدروپيشمجموعه 
تقويت برنامة پيشگيري از «با عنوان  1997ژوالي  21مورخ  27/1997به شمارة 

هاي  ري ملل متحد در پرتو طراحي آمار جنايي و عملياتجرم و عدالت كيف
، اين شورا از پيشنهاد  در آن قطعنامه. تهيه شده است 5»نظام عدالت كيفري

كمك به دبير كل سازمان استقبال كرد كه در همكاري با «دولت كانادا مبني بر 
ان اعضاي شبكة برنامة عدالت كيفري و پيشگيري از وقوع جرم و ساير كارشناس

. »آماده كند 6ربط، رهنمودي را براي طراحي و تحليل آمار عدالت كيفري ذي

                                                 
1. Doing More with Less 
2. Caseloads  
3. Case Flows  
4. The Economic and Social Council (ECOSOC) 

5. Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice 

Program with Regard to the Development of Crime Statistics and the 
Operations of Criminal Justice System 
6. Guide on the Development and Analysis of Criminal Justice Statistics 
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با همكاري همان گروه، پيوستي را «اين شورا از دبير كل خواست تا  ،همچنين
هاي ويژة ابزارهاي آمارگيري اساسي  براي رهنمود مذكور تهيه كند كه نمونه

ها،  هاي اطالعات، گزارش خروجي 1ها، نامهها، نظير پرسش براي گردآوري داده
شناسي را با اتخاذ رويكردهاي ملي  ديده ها و موضوعات بزه ها، تعريف بندي رده

هاي قابل مقايسه را  تر به منظور دستيابي به داده هاي متناسب براي گردآوري داده
  . »دربرگيرد

كتاب «به دنبال درخواست اين شورا، كه پيرو ارائة پيشنهاد مذكور مطرح شد، 
روزآمدي را براي طراحي  كلي، چارچوب »ار طراحي نظام آمار عدالت كيفريك

 نيازمنداز آنجا كه طراحي چنين نظامي به ناچار . چنين نظامي تنظيم كرده است
هاست، اين مجموعه به زبان غيرفني  مشاركت و همكاري بسياري از بخش

ه عبارتنداز مخاطبان بالقو. اي را جذب كند تنظيم شده تا مخاطبان گسترده
 در هر دو نظام درون و برون دولت كنندگان آمار عدالت كيفري كاربران و تأمين

ها، پژوهشگران،  به ويژه مديران، كارپردازان، صاحبان حرفه، تكنيسين
 بهكنندگان و ساير افرادي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم  دانشگاهيان، مشاركت

اين مجموعه شرايط و  ،مچنينه. شوند موضوعات عدالت كيفري مربوط مي
آمادگي اساسي براي طراحي نظام آمار عدالت كيفري را كه از كشوري به كشور 

لذا شرايط ملي و . شناسد كند، به رسميت مي ديگر به شكل معناداري تفاوت مي
  . گذارند محلي، تا حد زيادي بر چگونگي بكارگيري اين مجموعه تأثير مي

هاي اطالعات اداري و عملياتي، در يك فصل  مانهساكمل بحث راجع به منابع م
ديدگي ارائه شده  هاي بزه به خوبي بيان و محتواي بيشتري راجع به پيمايش

و  جرمالمللي آمار  نيز به گردآوري بين بخشي، روپيشدر مجموعة . است
  . عدالت كيفري اختصاص يافته است

                                                 
1. Questionnaires  
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دي، اين مجموعه پيرو رهنمودهاي مقرر از سوي شوراي اجتماعي و اقتصا
كه برخي موضوعات عملي راجع به طراحي و ايجاد نظام  شودميشامل پيوستي 
هايي از  اين پيوست، نمونه. را برجسته كرده است معنادارهاي  گردآوري داده

بندي جرايم، قاعدة  ردههاي آماري، شيوة  ها، جدول هاي گردآوري داده شكل
از  بخشيدهد كه همه يا  ها را ارائه مي و تحليل داده 1امتيازدهي به شدت جرايم

هاي ملي آمار  كوشند نظام توانند در نقطة آغاز براي كشورهايي كه مي آنها مي
رود  انتظار مي. كنند، سودمند باشند اصالحشان را طراحي يا  عدالت كيفري

هايشان را متناسب با وضعيت خودشان طراحي  كشورها ابزارهاي گردآوري داده
پذيري  هاي اختصاصي نظام عدالت كيفري و ميزان دسترس گيكنند و ويژ

  . منابعشان را بازتاب دهند
هايي براي پيمايش ملل متحد راجع به  نامهاين، پيوست شامل پرسشبرعالوه

هاي  و پيمايش 2هاي عدالت كيفري هاي نظام و عمليات جرمروندهاي 
براي  هاييمرجعند به منزلة توان اين ابزارها مي. شود مي 3ديدگي بزهالمللي  بين

هايند، بكار  گردآوري داده  هاي مشابه سازي نمونه كشورهايي كه در حال پياده
قرار دهند تا در آينده در  آنهاآيند و انگيزه و اطالعات الزم را در اختيار 

مقايسة . المللي مشاركت كنند هاي پيمايشي مرتبط با عدالت بين فعاليت
تري را براي درك  و ماهيت مشابه، چارچوب گسترده كشورهاي داراي ساختار

  . دهند و طراحي بهتر پيشرفت اجتماعي در سطح محلي ارائه مي
هاي عدالت كيفري بخشي  هاي اجرايي در نظام و عمليات جرمهمان اندازه كه 

تر آمار  آيند، آمار عدالت كيفري نيز جزئي از پيكرة بزرگ از جامعه به شمار مي
ها و آثار  نامه كه موضوع برخي توصيهدهد  را تشكيل ميتماعي اقتصادي و اج

                                                 
1. Offence Severity Scoring Rule 
2. The United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal 

Justice Systems 
3. The International Crime Victim Surveys 



  هديباچ                                                                    

15 

مجموعه  1.گيرندقرار ميالمللي انتشاريافته از سوي بخش آمار ملل متحد نيز  بين
  . تجربيات و آثار پيشين را به تصوير كشيده است روپيش

هاي عدالت كيفري ملي  هاي جدي در نظام شود برخي كاستي در اينجا اذعان مي
 اعمالمقامات پليس،  ةاستفاداند، مانند سوء بازتاب نيافته همجموع اين در

حقوق بشر، سركوب و نبود موازين غيرضروري قدرت، سوءاستفاده از 
  . مسؤوليت از سوي نظام عدالت كيفري

و  2از سوي ريك بيتي »كتاب كار طراحي نظام آمار عدالت كيفري«تدوين 
 4مار دادگستري، وابسته به مركز آمار كانادااز مركز كانادايي آ 3رابرت كينسلي

در كنفرانس  5از سوي گروه كارشناسان حاضره، نسخ اين .انجام شده است
بازنگري و از نكات ارائه شده از  2001آوريل  25تا  23مورخ  ،بوينوس آيرس

راجع به گردآوري  بخش. برداري شد سوي همكاران سراسر جهان بهره

                                                 
هاي  المللي در زمينه هاي بين شناختي و توصيه هاي روشفهرست گستردة بررسي. 1

شناسي و سازمان خدمات آمار بخش آمار ملل  جمعيتآمار اقتصادي، اجتماعي و 
  http://unstats.un.org/unsd/pubs: متحد، در تارنماي زير دردسترس است

2. Rick Beattie 
3. Robert Kingsley 
4. Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada 

ري امريكاي التين از سوي مؤسسه پژوهشي جرم و عدالت كيف ،نشستاين  .5
(IIDEJUAL)  وابسته به وزارت دادگستري و حقوق بشر آرژانتين و با همكاري بخش

المللي و دفتر كنترل مواد مخدر و  آمار ملل متحد و مركز پيشگيري از جرم بين
كنندگان شامل  شركت. سازماندهي شد (CICP/ODCCP)پيشگيري از جرم ملل متحد 
مؤسسة آسيايي  ،(HEUNI)ي كنترل و پيشگيري از جرم كارشناساني از مؤسسة اروپاي

، مؤسسة (UNAFEI)و خاور دور ملل متحد در پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان 
و همچنين كارشناسان  (ILAND)امريكاي التين پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان 

  . شدند داخلي از آرژانتين، كانادا، هلند و ونزوئال مي
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از سوي مركز پيشگيري از  ،و عدالت كيفري جرمجع به هاي را المللي داده بين
و  2ملل متحد جرمدفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از  1المللي، جرايم بين

  . تهيه شده است 3و عدالت كيفري ملل متحد جرماي  منطقه مؤسسة پژوهشي بين
اين مجموعه براي انتشار از سوي بخش آمار ملل متحد ويرايش و آماده شده 

  . است

  

  

                                                 
1. The Centre for International Crime Prevention 
2. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention 
3. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 
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  كيفرينظام آمار عدالت  هاينيازمندي اهداف و :يكم بخش

  
  كيفريكاربردها و اهداف نظام آمار عدالت . الف

كنند تا ها كمك ميبه دولت ،و عدالت كيفري جرمآمارهاي راجع به  )1.1
-خطو  هاهزينه ]بر[ ماعياجت تأثيررفاه و  و روندهاي اوضاع و احوال شرايط،

 هايآمارگردآوري  در كشورها،. كنند نظارتو  را ارزيابيعمومي  هايمشي
ويژه به ،كيفريعدالت  آفرينانهمة نقشبراي جانبة عدالت كيفري، معتبر و همه

-به گونه ،كيفرياز نظام عدالت  جزئيهر . ستا بسيار حائز اهميت آن،مجريان 

است  در صورتي تنهااين  اما، كندتوليد مي را سوابقاز  انبوهيناپذير گريزاي 
- فرمبه  ،هدفمند از رهگذر گردآوري و سازماندهي ياطالعات خام چنينكه 

گيري براي تصميمارزشمندي را اطالعات  سوابق منتقل شوند تا اين آمار هاي
  .كنندفراهم  كيفريعدالت ] بارةدر[

وابسته به  ةحوز 3به  كيفري، كاربردهاي آمار عدالت گستردهبه طور  )1.2
. هامشيخط و تحليل ژوهشپريزي، ، برنامهاداره: شوندميتقسيم  يكديگر
  .دنشوبررسي مي ادامهاز اين سه حوزه در  هريك
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  1دارها
 .هاي خود را داشته باشدفعاليت نظارت بربايد توانايي  هر سازمان يا نهاد) 1.3

براي  ،از منابع ايسازماندهي مجموعه يندافردر شرايط كلي، مديريت به عنوان 
 به ثرؤمديريت م. شودتوصيف مي مقررتحقق بخشيدن به مقاصد و اهداف 

اي شيوه به ]موردنظر[ و مقاصدآيا اهداف مشخص كند تا نياز دارد  اطالعات
 اثربخشيو مد به طور كارآ منابعاز اينكه آيا  يابند ومنظم و بهنگام تحقق مي

ويژه  ، بهآماري اطالعات به تر باشد،هرچه يك سازمان پيچيده .شودمياستفاده 
نياز  2،هاحجم پرونده وها پروندهو  آنهامنابع و تخصيص راجع به ] اطالعات[

  .واهد بودخبيشتري 
رسيدگي به امور مربوط به امنيت ، رئيس اداره پليس براي براي مثال) 1.4

كاران و بزه دستگيريهاي شهروندان براي درخواست كمك، تماس، عمومي
ه اين اهداف، بايد منابع براي تحقق بخشيدن باو . شودمي درنظرگرفتهمانند اينها 

 را و امكانات و تسهيالت اتيهاي عمليرويه، حقوق، پرسنلشامل  ،گوناگون
تخصيص  را برمبناياطالعات  كه 3يمنظمآماري  هايگزارش .صاص دهداخت

] دريافت[براي  ي تلفنيهاتماس ميزان هايي مانندنگرانيهمچنين منابع و 
- تعيين درصورتي ،كننديكپارچه مي ينشناسايي مظنون و جرم، انواع خدمات

را  ممكنهاي حلراهو  هاداره پي برد كنونيت مشكال اداره به كه مديراند كننده
و تعليق  4زادي مشروطآ نهادهاي متوليان، به همين شكل. ريزي كندطرح

استفاده  هاپروندهحجم راجع به  منظماز اطالعات آماري  توانندمي 5،مراقبتي

                                                 
1. Administration  
2. Caseloads  
3. Regular Statistical Reports  
4. Parole  
5. Probation  



     ت كيفرينظام آمار عدال هاينيازمندي اهداف و :يكم بخش                                                                               

27 

اگر  واست هماهنگ نهاد  مشيخطا ب كار آيا حجم كنوني مثالبراي  ،كنند
  .تغييراتي نيازست چهبه نيست، 

حداقل  كردنل برآوردهدر حا پرسنلآيا اجع به اينكه ر آمار ،سپس) 1.5
خوبي تحقق را به  مقررشاهداف و مقاصد تا چه اندازه اداره و ند انتظارات

هاي گيريتصميم براي اطالعات اينگونه .دهدارائه مي برآوردي ،بخشيده
ان نش نهادهاواحدها و  به سايرد نتوانو مياند كنندهتعيين ايو بودجه يپرسنل

هاي مقرر تخصيص مشيخطو  هامطابق رويه] موردنظر[د كه آيا اهداف نده
آمدي و كار ، اطالعات راجع به اثربخشيكشورها برخيدر . يا خير انديافته

-ارگان[، كل نظارت هاياداره مورد نيازاي ، بطور فزاينده]هاي آماريگزارش[

هاي و گروه ]ها[، به ويژه رسانههاي منافع عمومينمايندگيعمومي و ] هاي
-مي ،ويژهآماري  هايبررسيآماري ساالنه و  هايگزارش. است ذينفع خاص

 .اين نيازها را برآورده كنندتوجهي طور قابلتوانند به

  1ريزيبرنامه
 يف آتهدنيل به جايگزين براي  هايرويهشناسايي  ،ريزيمنظور از برنامه) 1.6

شامل شناسايي  تواندميريزي برنامه ،رئيس دادگاه درمورد، براي مثال .است
براي  آمدتركار هايراه ريزيپايهكاهش زمان رسيدگي به پرونده يا  هايشيوه
- برنامه[ ،نيز رئيس زندان مورددر . باشد 2محاكمه هاي رونوشتنسخهارائه 

كه باشد؛ به طوريبندي ردهبهتر  سامانةيك  ريزيپايهشامل تواند مي] ريزي
ريزي يند برنامهافر. تخصيص داد رامنابع بتوان نيازها و اهداف، براي شناسايي 

  :شودميمراحل زير  شامل
  ؛درك موقعيت كنوني) الف
  تحقق يابد؛ كه قرار است هدفي روشن تدوين بيان) ب

                                                 
1. Planning  
2. Trial Transcripts 



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

28 

ايب ها و معمزيتو  هدفبه  دستيابيشناسايي رويكردهاي جايگزين براي ) پ
  ؛هر رويكرد

  ؛بهترين رويكرد گزينشبراي  وضع معيار) ت
  هدف؛به  نيلبراي  شدهطراحيرويكرد  اجراي) ث
 برنامه آيا راجع به اين موضوع كهاطالعات  ارائةبراي  ايسامانهنصب ) ج
  .كندرا محقق مي اهدافش مدآكار شيوةبه  ]شدهطراحي[
  .نياز داردآمار  ، شامليطالعاتا بهريزي برنامه يندارفدر نوعا هر مرحله  
داند كه او مي. را درنظر بگيريدعدالت كيفري  مثال مربوط به متولي )1.7

 روندهاي تاريخي .كارايي دارد ظرفيتدرصد  95 براي ، اكنونزندان امكانات
زندان ] امكانات[سال،  2د كه طي ندهنشان مي 2هاو آزادي 1هاپذيرش مربوط به

حكم  مرسوم منطق با اين حال،. بودخواهد  اجرايي فيت،ظر درصد 102براي 
. داشته باشد ، پوششدرصد ظرفيت 95بيش از نبايد كه زندان هرگز كند مي

 امكاناتهمچنين بهبود  زندانيان واداري تفكيك  بندي ورده براي اينكه امكان
از جمعيت  بايد، فراهم آيد ساختمان آنگسترش  يانوسازي  بوسيلةزندان 

] عدالت كيفري[ نهاداطالعات،  ايناساس بر. موضوع پروژه آگاهي يافتان زند
افزايش  ؛بنديردهند تغيير استانداردهاي ، مانهاگزينهاز اي تواند گسترهمي

گسترش امكانات  ؛هاي ديگرو روش 3ها بوسيلة تعليق اجراي مجازاتآزادي
متولي به  آمار ،ديگربه عبارت . كندايجاد امكانات جديد را بررسي  ؛ وموجود

كارهاي راه و ت را تشخيص دهد و پيامدهاي آنكند تا مشكالكمك مي ]نهاد[
اطالعات . ها و معايب هريك را تشخيص دهدو مزيت كند شناسايي را يواكنش

                                                 
1. Admissions 
2. Releases  

3. Reprieves  



     ت كيفرينظام آمار عدال هاينيازمندي اهداف و :يكم بخش                                                                               

29 

كارهاي و نظارت بر اجراي راه ]ي موجود[هاگزينهبين  تمايز برايماري آ
  .ستمفيد شدهگزينش

ـ بيني كناحتماالت را پيش بايدة مديران هم) 1.8 را  يهادهـاي پيشـن  برنامـه  د ون
ـ  كيفي هايرويهاز  ،بينيپيشفنون . دهندارائه هايي بينيچنين پيش ةبرپاي  ةبر پاي

ن برخــي بــدو .تنــدمتفاو آمــاري پيچيــده فنــون تــا و تخصــص عملــيتجربــه 
آيد گونه كه ميهمان را آينده بايدقضايي ، مديران بينيمند پيشمنظا رويكردهاي

كه در بـدترين حالـت ممكـن اسـت بـه      را  1ي واكنشيمديريت ةو شيو بپذيرند
هـاي  روش ةفـن، همـ  ايـن  صـرفنظر از  . ، اجرا كنندشود تبديل 2مديريت بحران

 مربـوط  اكنـون كنند كه آينده تاحـدي بـه گذشـته و    فرض مي اينگونه ،بينيپيش
 بهكم قضايي، دستمديريت  گونگوناهاي و جنبه جرمبيني ، پيشبنابراين. است

  . نياز داردماري هاي آاستفاده از داده
  مشيخط و تحليلپژوهش 

تغيير ] ناشي از[ پيامدهايدارد كه  اشارههايي كوششبه  مشيخط تحليل )1.9
 پيامدهايدرپرتو را  راهبردهايي ورا تعيين  رويه يا محيطقانون،  ،مشيخط
 مشيخطگر يك تحليلممكن است  ،اي مثالبر. دكنميطراحي شده بينيپيش

جمعيت يا ميانگين سني مانند كاهش  ي،هاي جمعيتجابجايي پيامدهايبخواهد 
 پيامدهاييا  جرمبر نرخ كارگران بدون تخصص را  درپيپيمهاجرت 

 .ها تعيين كندها و زندانحجم كار پليس، دادگاهرا بر  جرمنرخ  هايجابجايي
يند عدالت كيفري افر شكلييا تغييرات  مشيخطتأثير  بهگر تحليل ممكن است

هاي بايگاني از تغيير در رويه ، مانند افزايش ظرفيت قضايي كهنيز توجه كند
درصد  5را  ميانگين دورة زماني پرونده به پروندهو  پذيردپرونده تأثير مي

  .دهدكاهش مي

                                                 
1. Reactive Management Style  

2. Crisis Management 
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 دروني حليلت] نخست،[: دو شكل باشدتواند به مي مشيخطتحليل  )1.10
اي راجع به رويه تغييرهاي يا 1خودابتكاري مشيخط پيامدهايبراي تعيين 

تغييرهاي  اثرتعيين هاي بيروني براي تحليل ]ديگري[ و ؛عمليات اجرايي نهاد
آن بر ثير و تأ[ در محيط تغيير يا ديگر نهاد هايها و رويهمشيخط در نهاديك 
 بيشتر به كههنگامي پيش از تغيير،] هم[ تواندهر دو تحليل مي]. هامشيخط

به عنوان ارزيابي يا ، آناز  پس] هم[شود و مياشاره  مشيخطهمانندسازي 
  .دنهاي آماري نياز داربه داده هااين تحليل. انجام شود پيامدتحليل 

 كه جرم استوارند ديدگاهبر اين  معموال ،مشيپژوهش و تحليل خط) 1.11
تغيير در جرم بين  الزم است پيوند درك آن،كه براي  است يارابطه ]ايپديده[

پديدآورنده، ماندگاركننده، افزاينده يا كاهندة نرخ  در شرايط اجتماعي و تغيير
به طور ] تحليل[ اين. دهندة صورت و ماهيت آن نيز درك شودآن و شكل

 يرتصوي تنها كيفريكه آمارهاي عدالت  كندداللت مي] بر اين موضوع[ضمني 
ست كه جرم ، فرض بر اينبه عالوه .دهندارائه مي آن مضمونناقص از جرم و 

بين جرم  رابطةتنها است و  همراه 2»توسعه«با در بيشتر موارد يندي است كه افر
بين  رابطة بخش،تواند درك شود و از گذر يك تحليل آگاهيميو توسعه 

توسعه مشخص  اي گوناگون در سطوح مختلفيندهاي توسعهو فرا جرايم
براي درك جرم الزمند، آمارهاي اجتماعي  ساير همانطور كه ،بنابراين. شود

دهي تغيير اجتماعي و شكلتواند نقش مهمي در ارزيابي مي] نيز[ كيفريعدالت 
  .اجتماعي بازي كند مشيخط

خشي از بد به عنوان نتوانمي كيفريدر اين چارچوب، آمارهاي عدالت  )1.12
يا هاي انباشته داده حاويهاي شاخصر آمارهاي اجتماعي و بزرگت مجموعة

رابطه  دركبراي . اسي جامعه، بازنگري شوندهاي اسويژگي راجع بهيافته تعميم

                                                 
1. Self-initiated Policy 
2. Development  
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و  بايد تفسير ـ اجتماعي دگرگونيدرك  يعني ـبين جرم و توسعه اجتماعي 
  :ود، مانندش ديدههاي آماري در ارتباط با ساير حوزه كيفريارزيابي آمار عدالت 

 ؛)دانش هايگونه، ساير نوآوريآموزش، (دانش  )الف

   ؛جمعيتي هايجابجايي )ب
  ؛اجتماعيسازمان ) پ
 ؛فرهنگي دگرگونيفرهنگ و ) ت

  ؛فناوري )ث
  قضايي؛ساختارهاي سياسي و  دگرگوني )ج
  .گوناگون تبعيض اجتماعي هايشكل) چ
  

 هاي نخستين نظام آمار عدالت كيفري نيازمندي .ب

 بر] سخن[؛ اين بلندپروازانه است ،يآماريا برنامة نظام  اصلي يك ديدگاه )1.13
، نظام آماري ديگر هر مانند. داردداللت ريزي و هماهنگي ز برنامها حجم انبوهي

و  يمديريت و ويژة اساسي هاينيازمنديبه بايد  كيفريعدالت  يك نظام آمار
 :شودمي زيرشامل موارد  ]اين نيازها. [ي بپردازدكاربر

را به خودي خود يك هدف  آمار نبايد .باشد 1بايد كاربرمحورآماري نظام ) الف
 ،گيريمانند تصميم ،هاهدفساير ] نيل به[براي  يابزاربلكه بيشتر ، پنداشت
 ،هاي گوناگونبايد به شيوه رآما. دآيبه شمار مي عمومي رشد آگاهيو  پژوهش

  ؛دباش بسيار كاربران ]در خدمت[ ،آلايدهدر خدمت كاربر يا بطور 
، بيشترين دباشو در ارتباط با ساير آمارها  مضمونهنگامي كه در  آمار) ب

هاي دوره] مبتني بر آمار[، نخست: ددو مفهوم دار نكته اين. دررا دا سودمندي
. ستتروستة واحد، مفيدتر و آموزندهناپي مالحظة] ناشي از آمار[نوعا از  ،زماني

را دارد كه با ساير  ا، هنگامي بيشترين معنوعة معين از آماردوم، يك مجم

                                                 
1. User-oriented 
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بر اهميت  ، كما اينكهداشته باشد پيوند ]بررسي[موضوع بيرون  يادرون آمارها، 
- كيد ميها تأرويهها و ها، روشبنديرده، هاتعريفهماهنگي و تناسب مفاهيم، 

  ؛كند
بايد  ؛ آمارموقع باشدد بهمفيد باشد، اطالعات آماري باي] آمار[براي آنكه ) پ
گان، گردآوري، پردازش و گيرندهاي تصميمنيازمندي] رفع[كامل براي دقت با 

   ؛منتشر شود
-تأمينمندي يتبراي حفظ رضا نخست،. ماري بايد معتبر باشندهاي آبرنامه) ت

محرمانگي  دربارةويژه به ،نهاهاي آنگرانيبايد به  ها و اطالعات،داده كنندگان
 پشتيباني تضميندوم، براي . شناسايي شخصي توجه شود ها و سوابق قابلهداد

 ماهوي با اصول فني و همگامعيني و  ،طرفانهبيبايد  ]آماري[ كاربران، برنامه
  ؛باشد

ثر طراحي و ؤاي مگونهبايد ب كيفريدقيقا همانطور كه يك نظام عدالت ) ث
 كيفيتآمار با  تهية. اينگونه باشدبايد نيز  كيفريمار عدالت نظام آمديريت شود، 

منابع مديريت  به لذااست و  ايور بالقوه پرهزينهطپيچيده و ب] كار[، مطلوب
  .كارآمد نياز دارد انساني و منابع مالي

چندين عامل  ،مديريتي و كاربري پايةهاي نيازمندي گونهاين برعالوه )1.14
يك نظام آمار عدالت  ميشگيآميز و هموفقيت كاركردبراي  ]نيز[ ضروري ديگر

  :كه عبارتند از مشاركت دارند كيفري
  ؛آن و ماندگاري آفريناننقش پايبنديدستيابي به ) الف
  ؛آماري ةبرنام تكامل رشد) ب
  1ت؛سياس در پنداري نوعيو  طرفيبي پايبندي به) پ
  ؛منابع فني و تحليلي مؤثر بكارگيري) ت
  ؛و محتوا دامنه روشنترسيم ) ث

                                                 
1. Political Neutrality & Objectivity 
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  ؛يكپارچه رويكرد رگيريبكا) ج
 1.عموميباالي  يشينةپ برقراري) چ

  آن و ماندگاري آفريناننقشپايبندي به دستيابي ) الف
سهم يا  يك بنگاهشخص يا گروهي از افرادست كه در  2،آفريننقشمنظور از 

مار عدالت در مورد نظام آ. مشاركت مالي يا شخصي دارد و يا متصدي آنست
] نظام[، كارمندان يشامل مقامات دولت ممكن استو  پرشمارندآفرينان نقشكيفري، 

  .شوندو عموم  خبرگان، پژوهشگران، ]ها[عدالت كيفري، رسانه

اين  .اي استيند پيچيده، فراكيفريمار عدالت آملي ريزي يك نظام پايه) 1.15
-مقام پليس، شاملنظام،  اركانهماهنگي بسياري از مشاركت و  مستلزم ]فرايند[

كه د دهتجربه نشان مي. باشدمي بازپروريهاي سازمانها و ، دادگاهپيگرد يها
ريزي پايه كيفريارشد عدالت  پايبندي مديرانبدون  ،هاي اطالعاتيبرنامه

 ملي در حوزة اطالعات آماري پيوستةبراي توليد  اصليهاي داده. شدنخواهد 
 بوسيلة اركان گوناگونه ك آيندبدست ميهاي اداري بايگانياز  ،كيفريعدالت 

هاي سازمانكارمندان  و ها، دادگاهمقامات پيگردپليس،  مانند ،اندركاردست
اما  ،است 3محورمنبع كار به خودي خوداين . شوندنگهداري مي بازپروري

و ساير رايج  ايداده هايتعريف، نياز به استانداردهاي ملي به دليلبيشتر 
 پيچيدهو معتبر  كاربرديآماري  يك مجموعةاز  ظارموردانتآل ايده هايويژگي

را براي اهداف عملياتي  شدهسوابق بايگانيآنهايي كه  ،در عمل .شودمي
بدون . كنندمي توجه اندكي هاآنعملياتي به كاربردهاي غيركنند، نگهداري مي

 موضوع مفيد، هاي آماريدادهبه رسمي  سوابقمديران ارشد، تبديل  پايبندي
  .است يدشوار

                                                 
1. High Public Profile 
2. Stakeholder  
3. Resource-intensive 
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اي از طيف گسترده توانمياصلي،  آفريناننقشپايبندي  ماندگاريبراي ) 1.16
 ارزش برميان اينها، مؤثرترين اقدام، پايبندي مبتنياز  .برد كاربه ها رانوآوري

از سوي . است كيفريمار عدالت نيل به اهداف اساسي نظام آبراي  كيفريآمار 
اري به عنوان قانونگذ آنكه در  است موقعيتي، اقدام اثرترينكم ديگر،

را براي  قضاييهاي مديران برنامهتا رود مي كاربهانحصاري  يسازوكار
، با اين حال .تحت فشار قراردهد كيفرير امر خطير آمار عدالت مشاركت د

 به بيشتر هاي قانوني مديران،نظام و مسؤوليتاين قانوني  تأسيس مرجعبراي 
  .ستنيازاسب چارچوب قانوني منيك 

   تكامل برنامه آماري رشد) ب
نظام  ماهوي ، بزرگترين چالشبرقرار شدكه يك برنامه آماري هنگامي) 1.17

ترين آن در پاسخ به ضروري 1هايخروجي تكامل رشد ،كيفريآمار عدالت 
وجود ، اصلي يعمليات هاينيازدر اين حوزه، . ستهانيازهاي كاربران داده

-پردازشهاي اي از گروهگسترده طيف بامؤثر  هاينشكبرهم برايگنجايش 

-پژوهشهاي را به طرح نيازهاريزي كه بتواند اين سامانة برنامهيك  2؛ستگر

  .تبديل كند موردنظرهاي به خروجي دستيابيبراي ] الزم[ و منابع هاي ويژه
  تسياس در پنداري طرفي و نوعيبي پايبندي به) پ
گويي عمومي ، پاسخكيفريعدالت ملي امه آمار برن اساسي وظيفةيك ) 1.18

براي  كنندهئيدأت ]عامل[ يكآمار عدالت به عنوان  ة مليبرنام چنانچه. است
شود، اين  نگريستهراي مداخله دولت در قدرت مكتب سياسي يا موضوعي ب

عيني باشد و  ف وطربايد بي] آمار[ ةبرنام. اجرا شود ثرتواند بطور مؤنمي وظيفه
  .به نظر برسد] نيز[ه اينگون

                                                 
1. Outputs   
2. Client Groups 
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از سوي  كيفريعدالت  آمار هايبرنامه ،موارد بيشتراز آنجا كه در ) 1.19
ريزي پايه كيفرينظام عدالت  نظارت برريزي و براي اهداف برنامه و هادولت
انگيز چالشتواند ثابت كند كه به كلي مي طرفي سياسيبي ، برقرارياندشده
، در صورتي كيفريماري مستقل از نظام عدالت آ يك نظام اندازيراه. شودمي
يك  تشكيل ،مثالبراي . طرفي شودتواند مفيد باشد كه موجب افزايش بيمي

 هايمقامپليس، ( ديگر كيفريمستقل از هرنهاد عدالت  كيفرينهاد آمار عدالت 
 ،سرانجاماستقالل و  ،خودمختاري ،)بازپروري هايسازمان و ها، دادگاهپيگرد

  . دهدرفي را افزايش ميطبي
  بكارگيري مؤثر منابع فني و تحليلي) ت
هر برنامه آماري  در ،يموضوع ]يك حوزة[ كارشناسان و تجربة دانش )1.20

كارشناسان . مستثنا نيست قاعدهاز اين  نيز كيفريآمار عدالت  ارزشمندست و
در بايد  ا،هبرنامهمجريان و  كيفريمشي عدالت خط] طراحان[ديدگي، بزه و بزه

 كاربهقرارست  ريزي مفاهيم و تعاريفي كه، پايهماريهاي آطراحي مجموعه
نقش  ،هاكردن خروجيها و آمادهريزي و اجراي تحليلشود، برنامهگرفته 

درون نظام عدالت  ،آماري هايبرنامه 1هاي خامبيشتر داده .كليدي داشته باشند
ند و از شوتوليد مي) هازندان ها وادگاهد ،هاي پليساداره يعني(عملياتي  كيفري

هاي ماهوي باشند، از پديده اينگاره] تنها[ آنكهگرايش دارند تا بجاي ، رواين
بازتاب  رانظام  روزمرة] امور[ادارة براي  موردنياز يندهاياو فر هامشيخط
وب اند و در چارچاي تحليل شدهماهرانه بطورها تضمين اينكه داده براي. دهند

 يموضوع حوزة دانش و تجربة كارشناسان] بكارگيري[اند، قرار گرفته مناسبي
  .ضروري است

 .نياز دارد ايرايانهفناوري زيرساختي از  بهها تحليل و پردازش داده) 1.21
شوند، به  گرفته كاربهتجهيز و چنانچه به درستي ، هاي فناورانة اخيرپيشرفت

                                                 
1. Raw Data 
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، با اين حال. د كردنرا آسان خواهد اطالعات هاي توليميزان زيادي همة جنبه
بررسي  مبتكرانهكه بايد بطور  انجامدميمسائل بسياري  ها به بروزرايانه كار با
و  تأمين، از نيت و دسترسيسازماني تا ام مالحظاتاين مسايل از  .شوند

 .نگهداري تا آموزش و توسعه در نوسانند

   دامنه و محتوا روشنترسيم ) ث
و ساختار جرم را در  دامنهبايد  ،كيفريآمار عدالت  فراگير يك برنامة) 1.22

 شناختيو جمعيت اقتصادي هاي اجتماعي،در چارچوب واقعيت] و[جامعه 
نظام عدالت  از سوي جرم لةأبايد پاسخ به مس هاين برنام، همچنين .توصيف كند

  .بازتاب دهدرا  ]اش[اداري ةهاي مداخل، شامل هزينهكيفري
 ،با اين حال. دارد يگوناگون، معاني مختلفاين اهداف گسترده براي افراد ) 1.23

. پاسخگو باشدكاربران ] نيازهاي[ة هم بهتواند نمي كيفريآمار عدالت ملي نظام 
تصميمي اتخاذ  اولويتيبر پاية يك رويكرد آيد كه بايد بنابراين چنين برمي

 ،تصميمخروجي اين . شوندنبال ميدهاي اطالعاتي بسته اينكه كدام مانند شود،
تا  داردها بستگي داده كنندگانتأمينو رضايت  پايبندي و موجودبه ميزان منابع 

فراهم اصلي  آفريناننقش يهاي اطالعاتنيازمندي و اولويتنياز ردهاي موداده
 بيشترينبايد  زير اطالعاتة گسترد رديف چهار دهد كهنشان مي تجربه .شود

   :داشته باشند كيفريآمار عدالت  ملي در تعيين محتواي برنامه رااولويت 
-نوع بزهپاية در جامعه بر را ديدگين وقوع بزهكه ميزا 1هاي جناييداده) الف

و  ؛نشدنو داليل گزارش به مقاماتنشده شده و گزارشجرايم گزارش ؛گيديده
  ؛دهدنشان ميرا  ترس از جرم ميزان

-رسيدگيهاي ها كه تعداد و انواع پروندهپرونده حجم] مربوط به[هاي داده) ب

هاي ها، سازمانپليس، دادگاه( كيفرينظام عدالت اركان گوناگون  بوسيلةشده 

                                                 
1. Crime Data 



     ت كيفرينظام آمار عدال هاينيازمندي اهداف و :يكم بخش                                                                               

37 

، اندهاي اشخاصي كه در فرايند رسيدگي نظام قرار گرفتهو ويژگي ؛)بازپروري
  ؛دهندرا نشان مي هلتحصيالت، زبان و وضعيت تأ، يتمانند سن، جنس

 ]نظام[ در خدمات شدهاشخاص استخدامكه به تعداد  1مرجعهاي داده )پ
  ؛اشاره دارد ها و توزيع خدماتهزينه ،كيفريعدالت 

ها و ساختارها، مسئوليت، ترسيم قضاييكيفي خدمات  هايتوصيف) ت
  .ييهاي اجراو برنامه ي سازمانيهاتصالحي

 حجم] مربوط به[آمار  .خود گوياست جنايياي هآوري دادهگرداهميت  )1.24
حجم و تركيب كارشان و  دهد تاامكان مي مديران عدالت كيفريبه ، هاپرونده

مربوط [هاي با داده هاي مرجعداده كههنگامي. مقايسه كنند راپروندها  وضعيت
و  فراهمهاي اجرايي را شاخصد نتوانمي ،دنشوها تركيب ميپرونده حجم] به

 ترسيمي را و شهر ايمنطقه مركزي، هايدولت سوي ازشده ارائهسطح خدمات 
بطور معناداري  آمار نآ چارچوبي را كه در قضايي،خدمات  دقيق توصيف. كنند

  .كندمي ارائهشوند، تفسير مي
  بكارگيري رويكرد يكپارچه) ج
 با يكديگر ، به ميزان زياديشانعدالت كيفري در پيشرفت آماركشورها ) 1.25

طراحي  آنهااز  از سوي هريككه  ]هاي آماري[برنامهگوناگون  فاهدا. متفاوتند
، ، اما هدف نهاييداردملي بستگي  كيفريبه وضعيت كنوني آمار  شود،مي

ولو در  ي كهاست، هدف كيفريآمار عدالت  كامال يكپارچةيك نظام دستيابي به 
  . سطح خرد تحقق يافته است

در درون و  ،هاي مشتركبنديردهريزي و بكارگيري مفاهيم و پايه) 26.1
نظام و نهادهاي نظام عدالت كيفري و تاحد ممكن، بين  مجموعةسراسر 
- به شمار مي كيفريآمار عدالت به سوي يكپارچگي نظام  يگام مهمبيروني، 

 نظام گوناگون اركاناز  ]آمدهي بدست[هاپيوند داده، يكپارچهبندي رده. آيند

                                                 
1. Resource Data 
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را  نهادهاو ساير  كيفري نظام عدالت] هايادهد[بين  ]پيوند[ و كيفريعدالت 
  . كندفراهم مي

   عموميباالي برقراري پيشينة ) چ
ات براي نظام آمار عدالت جهبسياري  از ،عموميباالي پيشينة  برقراري )1.27
آماري و  اطالعات از گاهيآ رشدبه  ]پيشينه[اين . سودمندست] كيفري[

 هاي باالتردستيابي به نرخ و كندمين كمك ز آتر ابرداري گستردهبهرهدرنتيجه 
 اثربخشي به وسازد آسان ميرا با كيفيت باالتر  هايداده پيرو آن،پاسخگويي و 

موجب  تر از همه،مهمكند و كمك مي هاكاربران داده از 1ردبازخو هايسازوكار
  .شودسياسي مي از نظام در برابر مداخلةپشتيباني 

  
  مكمل نياز به اطالعات .پ

هاي فرمها را در از داده حجم انبوهيتواند مي كيفرينظام عدالت  )1.28
 هايفرايند، اوضاع و احوال، كارانبزه، ديدگانبزه، رويدادها سوابق ]مربوط به[
مواد  ،هااين داده. كند نگهداريو  توليد و آرا] هاپرونده[وضعيت ، ]رسيدگي[

به شمار  هاپرونده هر يك از در ]ذشدهاتخا[هاي جاري تصميم مربوط به خام
عملياتي براي  ثبت/هاي بايگانينظام قالبدر  ،و نوعا كمتر يا بيشترند آيمي

هاي عملياتي، منبع اصلي اين سامانه .شونداهداف اداري سازماندهي مي تأمين
  .گذارندهسته يا خط مبناي نظام عدالت كيفري را به نمايش مي

 اركان روزانة عملكرد نظارت بربراي  هاترين سامانهعملياتي ،اصوال )1.29
ها همواره اين سامانهرو، از اين. اندكيفري طراحي شدهنظام عدالت  گوناگون

- خط راجع بهاز تصميمات ارزشمند  انواع اطالعات موردنياز براي پشتيباني

 كيفريعدالت  رماگسترش آ كهحاليدر. ندارندرا و خدمات  هامشي، برنامه
اي داده چندين منبع، آغاز شود هاي بايد از اين بايگانيناپذيرگريزبطور 

                                                 
1. Feedback Mechanisms 
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 هاداده آن مكملبه عنوان ها كه بايد گردآوري داده رويكردهايجايگزين و 
] كيفري[هاي گوناگون عدالت اداري حاوي سامانه از بايگانيمدنظر قرار گيرند، 

  .در دسترسند
پيشرفتة راجع به جرم، اطالعات ردآوري گ ]نظام[ گذاريپايهاز زمان  )1.30

هرگز به پليس گزارش  كيفري رويدادهاياز توجهي شد كه بخش قابل احراز
اين  .دنآينمي شماربه  ديگري ارگانپليس يا هيچ  در آمار ،شوند و بنابرايننمي

را واداشته  جرم اشاره دارد، پژوهشگران 1»رقم سياه«به  كه بيشتر معلومميزان نا
 نگاهي به فراسوي ابزارهايهاي ارزيابي آن، شيوه] دستيابي به[براي ه است ك

بدست  را »رقم سياه«نها اين آ از آنجا كه. داشته باشندكيفري سنتي آمار عدالت 
ارزشمند  مكمل ايمنبع داده يك به عنوانديدگي هاي بزهپيمايش ،آورندمي

شامل ، جنايي مارآ ايساير منابع داده .تكامل يافته استمار پليس براي آ
. شودمي جمعيت كل هايو سرشماري هاپيمايشو  2خودگزارشي هايپيمايش
كيفري هاي عدالت نه تنها به عنوان سازمان و خصوصي عمومي نهادهاي
-و بزه كارانبزه، جرايم جع بهاطالعات راتوانند مي ]بلكه[ شوند،مي پنداشته

آمار  ةبالقواي دادهو ساير منابع  ]نهادها[اين . كنند فراهمرا نيز ديدگان معين 
  .اندارائه شده پنجم بخشدر  ،جنايي

                                                 
1. Dark Figure 

2. Self-report Surveys  
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  كيفريمار عدالت م ملي آالگوهاي سازماني نظا :دومبخش 

  
  عمومي هايظهمالح .الف

بايد نيازهاي يك  ،كيفريآمار عدالت  ارتقايبراي  هبرنام يك سازماندهي) 2.1
-رويه مات وااقد و هاسنت ،گراييتمركز درجةآن،  يكيفركشور و نظام عدالت 

و  فني ، ذخايرمتخصص پرسنلپذيري به گذشتة آن و همچنين دسترس يها
 واحدي اوليةهيچ طرح ] ،بدون توجه به اين مسائل[. بازتاب دهدرا  بودجه

  .پيشنهاد شود طيف از شرايط اينتواند براي نمي

به يك برنامه آماري  ويژه بطور ،سازمان برخي از اصول اساسيحال، با اين )2.2
 از آنجا كهو  كاركردهاها و با توجه به گوناگوني گستردة مهارت. اندهوابست

كارشناسان آماري تخصص و ندارند  تخصص آماري يكارشناسان موضوع
مسؤوليت و  واگذاري به روشنيهاي آماري الزم است برنامه موضوعي ندارند،

را ها ها و تخصصگذاري مهارتهاي اشتراكرازوكاو س هماهنگي، اختيار
  .كنند تعريف

-امكانرا  تخصصي هايمهارت برداري كارآمد ازبهره ،نمايندگيبا اينكه ) 2.3

-تخصصي نيازمندهايي كه بخش پيوستنبهمبراي  هماهنگي ،سازدپذير مي
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 نهر سازمااساسي  هايپايهاز  ،هماهنگيسازوكارهاي . ، ضروري استندشدن
 خبرگانو  يموضوع كارشناسانبين  ،نهادهابين و درون  هماهنگي. اندآماري

هاي ها، يكي از بزرگترين چالشبين كاربران و توليدكنندگان دادهفني و 
اين برپاية آنها هايي كه روش. آيدبه شمار مي خوبماري گسترش يك نظام آ

 عدالت كيفري اي كهشيوهتا حد زيادي به  ،ابندياصول در هر كشوري تحقق مي
توليد  يي كه بوسيلة نهادهاي عدالت كيفريهاسازمان يافته است، انواع بايگاني

ديگر و از يك  ]نهاد[به  نهادروشي كه اطالعات از يك  و شوندميو نگهداري 
  .بستگي دارد ،يابندجريان ميديگر ] ركن[به  قضايي] نظام[ركن 

 رويكردهاي سازماني و اداري اصليها و معايب برخي مزيت ،مدوبخش  )2.4
اين معايب [ گزينش .دهدرا ارائه مي كيفريعدالت  آمار ملي هاينظام متفاوت
هاي حسابگريهاي اصلي و گزينش برخي جانبه نيست، اماهمه] و مزايا
  . سازدميرا روشن  گرفته براساس هر گزينشصورت

، تلف آمار عدالت كيفريهاي مخجداسازي گونههاي اصلي يكي از ويژگي) 2.5
از ميزان تمركز  يكه نوعا بازتاب ستهادادهو پردازش ي وربر گردآتمركز  ميزان

  .ستا كيفرياداري خود نظام عدالت 
  

  رويكرد متمركز .ب

 بيشترين با] نظام[به عنوان  ، ممكن استهاگردآوري دادهمتمركز  نظاميك  )2.6
 تعريف شود كهها دادهي و توسعة گردآوري، پردازش، انتشار، طراح ]حجم از[

با حكومت  يدر كشور. شودميسطح ملي اجرا دولتي در  نهاديك  از سوي
 وزاتخانة واحد زيرمجموعة عدالت كيفري نهادهاين بيشتر ملي كه در آ

طراحي و ) الف :تواند مسؤولمي 1قضاييمار آمركزي دفتر ، يك انددادگستري

                                                 
1. Bureau of Justice Statistics 
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و اصالح  )و پ ؛ها، تحليل و انتشار گزارشهاگردآوري داده) ب ؛اجراي نظام
  .نظام باشدارتقاي 

، مقام دادگاه اداره پليس،مانند  ،محلياز واحدهاي  ]آمدهبدست[هاي داده )2.7
فرستاده مي 1آمار ملي دفتربه  امستقيم بازپروري،هاي پيگرد محلي يا سازمان

] آنها[كنندگان ليدوتشوند و مي تهيه محليدر سطح  ا نوعاهدادهاين . دشو
به  هاداده آنكه در  فرمي. انديهاي آماراي اداري به دادههداده تبديل مسؤول

. مي داردسياستي مه هزينة قابل توجه و پيامدهايد، شومركزي فرستاده مي دفتر
 ،يعني(ارسال كند  به دفتر ملي را فرديهاي دادهنهادي، همة هر  چنانچه

 ةپايگاه داددفتر موظف است يك ، )شخصهر يا  ويژة هر پروندهاطالعات 
، آموزش ]هاداده[براي پردازش  ، امااندازي كندراهپذير انعطاف بزرگ
. نياز داردتوجهي به منابع قابل ،ها، تحليل و كنترل كيفيتكنندگان دادهتوليد

، توزيع، گيريبكارراجع به  هاييمناقشه آسانيبهمكن است درعين حال، م
  .و مالكيت اطالعات رخ دهدمحرمانگي 

هايشان را نهادهاي كوچك، دادهساير يا  محلي هر نهادچنانچه  با اين حال، )2.8
 در جرياننهاد د، هر نكنگردآوري  اختصاري هايها و گزارشدر جدول

. شودمي رويارو جديدي منابع هاينيازمنديها، با پردازش و كنترل كيفي داده
 دفتر پاسخگويي توانپذيري كمتري دارد و انعطاف ،ملي ةپايگاه داد عالوه،به

دارد كه  بستگي هاييرويهو  هافرمبه كيفيت  ،اطالعات هايدرخواستملي به 
  .كنندرا مديريت مي] اطالعات[وري فرايند گردآ

در آن شود كه مي مستقلي تبديل نهادبه ملي  دفترمتمركز،  الگويدر  )2.9
راجع به يك ملي  يآمار هايمجموعه تيابي بهدسخواهان  بيرونيكاربران 

دفتر رابطة نزديكي  چنانچه .يابندب راهاي موجود همة داده بتوانند، موضوع معين
پذير يا قياس هاي يكپارچه،بنديردهكه  ]اياداره[ ،داشته باشد با ادارة آمار ملي

                                                 
1. National Statistics Bureau 
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 راجع به عاتاطال ،تواند به كاربران، چنين ترتيبي ميسازدآسان ميرا  هماهنگ
  .كند ارائهتري كامل شده، هاي آماري گستردهكه با داده كيفري راعدالت 

نهاد ) الف :نظام متمركز وجود دارد پيروهاي آماري سازمان سه نمونه از )2.10
مار ادارة آ در ]مستقر[ نهاد) پ ؛در وزارت دادگستري ]مستقر[نهاد ) ب ؛مستقل

  .ملي
  نهاد مستقل

 مشاهدهدر كشورهايي  ،كيفريعدالت  آمار سازماندهي نظام زشيوه ايك  )2.11
مستقل از  اند كهتأسيس كرده كيفريآمار عدالت ملي  هايادارهشود كه مي

 .]كنندفعاليت مي[ كيفرينظام عدالت  اجرايي هايعمليات ولؤنهادهاي مس
رسمي  با مقاماتبرپاية يك مبناي برابر توانند مستقل مي ادارةمقامات  ظاهرا

در ارتباط باشند و درنتيجه  دولتيهاي يا ساير بخش كيفريعدالت  نهادهاي
هاي داده، مانند يابنددسترسي  كيفريعدالت  نظام بيروني هايبه داده ترساده

تري در د به طور مستقيمتوانآمار مي ادارةهمچنين،  .شناختي يا اقتصاديجمعيت
تخصيص  هاي مربوط بهتصميم شاملمشي، خط ]مربوط به[هاي گيريتصميم
اي بدون هيچ منفعت اداره چنين درپايان، .ي مشاركت داشته باشدمارآمنابع 
ماري از يك برنامه آتواند ، ميشدهتوليدهاي داده نسبت به آشكار شدةواگذار

ممكن  ،با اين حال. داشته باشداعتبار بيشتري  كيفرينهاد عدالت  رفته در كاربه
كشورها  برخيبويژه براي داشته باشد كه  مشخصيوش معايب اين ر است

  :اين معايب عبارتند از. اهميت دارد
مستقل آمار عدالت  ادارة ،براي بيشتر كشورها 1:پوشانيو هم زايش )الف

تشريفات اداري ، جديد تأسيس هر نهاد .شود تأسيسبه تازگي  بايد كيفري
پوشاني در و هم را براي زايشگنجايش  ،پيرو آنو  آوردرا پديد مي جديد

] به عنوان[ اداره چنانچه. كندايجاد مياندك ، مالي و فني بكارگيري منابع انساني

                                                 
1. Duplication and Overlap 
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در [اداري  پشتيبانكارمندان و ابزار  اكنونملي كه  آمارمركزي  ةبخشي از ادار
  .دبه حداقل برساين مشكالت ممكن است تأسيس شود، ، ندحاضر] آنجا
ممكن است  كيفري،از نظام عدالت  بيرون ةيك ادار: هادهدوري از منبع دا) ب
تهيه  را رآما ه و پايةاولي سوابقكه با نهادهاي عملياتي  حسنهروابط برقراري در 
، تواند در طراحينمياداره  براين،عالوه. شود دچار دشواري بيشتري به، كنندمي

دسترسي ي وضوعكيفري، به كارشناسان مآمار عدالت  و اجراي كارآمد تحليل
  .كافي داشته باشد

كامال مستقل  دفتريك ] تأسيس[ كشورها، بيشتردر  كه شودكيد بايد تأ) 2.12
اساسا  با اين حال، .آيدبه شمار نمي اقدام آنچنان رايجي كيفري،آمار عدالت 

به  دفاتر برخي رو، با اينكهاز اين ؛متفاوت است] در هر كشور[ميزان استقالل 
 ادارةبراي مثال، بخشي از ( نيستندكامل برخوردار استقالل  از طور رسمي

   .ايفاي وظايفشان مستقلنددر  قابل قبوليتا حد ، )اندعدالت كيفري مركزي
  در وزارت دادگستري ]مستقر[نهاد 

 ادارة ملييا  هدرون يك وزارتخان كيفريآمار عدالت  ادارة جانمايي) 2.13
ول هر دو كه مسؤ واحد وزارتخانة يك ]قالب[در عدالت، ] اجراي[ول مسؤ

هاي نظام ريزيپايه. هاي قابل توجهي داردمزيتست، وظايف عملياتي و آماري
بسيار كمتري با پيچيدگي ، يگيرتصميم برايآماري و عملياتي مفيد  ياطالعات

در چنين  با اين حال، .شوندگرفته مي كاربهها بطور فعال ، زيرا دادههمراه است
  :اي وجود دارد كه عبارتند ازمعايب عمده ايشيوه
درك  چگونگيتحليل و تفسير نتايج و : ]هاداده[ پندارينوعياعتبار و ) الف
به نظر اينگونه يا  اعطاشده صورت گيردمنافع تأثير تحت  ، ممكن استآنها

- خط] تعيين[كه مسؤول  باشد اييو شايد تحت تأثير منافع سياسي آنهبرسد 

ادارة  ]آماري[، چنانچه توليدات در حقيقت. هستند] سازمان[ادارة مشي و 
محور، خوشايند سياستگذاران و جرم هايدادهكيفري و آمار عدالت  مسؤول
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منابع  گرفتنپستهديد به  باممكن است گيران ارشد آن نهاد نباشد، تصميم
   .قرار گيرندتحت فشار واگذارشده، 

در مواقع اي چنين اداره كن استمم: نهادهاي آماري سايربا  ارتباط) ب
خدمات آماري يا حتي با ] دهندگانارائه[ سايربا  ي ارتباطبرقرارمقتضي، 
   .دشوار يابد كيفري رانهادهاي عدالت  سايرعملياتي در ارشد كاركنان 

 درون وزارت در كيفريعدالت  ادارة آمار يك تأسيس ،خالصهبه طور  )2.14
 1،بر مداخلهممكن است آن را در برا ش،اركارايي آشك دادگستري، باوجود

  .پذير سازدآسيب ،به طور ناخواسته هرچند
  در ادارة آمار ملي ]مستقر[نهاد 

ادارة آمار  رد كيفريآمار عدالت  ةادار گنجانيدن ،يسازمان شكل ديگر )2.15
  . كنوني استملي 

طيف ليل ول گردآوري و تحدارند كه مسؤ اييگانهملي  نهادبسياري از كشورها 
] مربوط به[هاي داده 2،شامل آمار تولد و مرگ، اي از آمارهاستگسترده

سالمت، رفاه  آمارهاي و 5آمارهاي نيروي كار 4آمارهاي اقتصادي، 3سرشماري،
درون چنين نهادي قرار  كيفريعدالت  جرم و هايآمار چنانچه 6.و آموزش

ساير ترسي سريع به ؛ دسهاي اداريكاهش هزينه ،انتظارگيرد، نتايج مورد
 ؛شناختيهاي گوناگون اقتصادي و جمعيتمانند داده ،اي مهمهاي دادهمجموعه

- صرفه و درپايان،باتجربه و ماهر؛  آماريدسترسي سريع به ساير كارشناسان 

                                                 
1. Interference 
2. Vital Statistics 
3. Census Data 

4. Economic Statistics 

5. Labour Force Statistics 

6. Health, Education and Welfare Statistics 
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ملي  باتوجه به زيرساختا هآوري و تحليل دادهواقعي گرد ينةزجويي در ه
  .خواهد بود رسنلپتجهيزات و ، ارتباطات شامل ،كنوني

 ]نيز[ معايبيتواند ادارة آمار ملي ميدر  نهاد جانمايي يك اين حال،با ) 2.16
  :كه عبارتند از داشته باشد

نظام  هاياولويتدفتر آمار ملي، هاي ممكن است اولويت: هااولويت) الف
براي تواند تخصيص منابع نمي ،در چنين موردي. را كنار بزند كيفريعدالت 
مار عدالت آ كار ادارة، به اين ترتيبباشد و مطلوب  قضاييآمار  ةمجموع
نارضايتي در نظام عدالت به  ،نوبة خودبه ] وضعيت[اين . شودمي مختل كيفري
با نهادهاي  رابطهبرقراري كه  ]موردانتظار[ نهايي دستاوردو  انجامدمي كيفري

  .شودمحقق نمي است، عملياتي
و  هاشيوهبا  بخواهند مركزي دفتر پرسنلاست ممكن : از كاربراندوري ) ب

-اولويتو نيازها داشته باشند تا با  يبيشتررابطة  ،اصليآمار  ادارةهاي اولويت

هاي نظام عدالت كيفري كه يكي از مهمترين كاربران آمار عدالت كيفري به 
  .آيدشمار مي

  
  تمركز نامرويكرد  .پ

بيشتر در  وناميده  1»نامتمركز] لگويا[«تر، رايجيك سازماندهي ديگر و  )2.17
اي از وجود شبكه داللت بر ،نامتمركزرويكرد . شودمي يافت كشورهاي فدرال

. داردماري در سطوح گوناگون حكومت يا در مناطق گوناگون كشور خدمات آ
محلي يا  به طورها داده. نيز داشته باشدملي  دفتر يك تواندمي نظاميچنين 
چنانچه دفتر ملي وجود و  شوندمي گردآوري نخستين ايع دادهاي از منابمنطقه

 با اين حال، .شوندانباشته ميجا آندر  تنها سراسر كشورآمارهاي داشته باشد، 
در سطوح ها داده، ويرايش و تحليل گردآوريمتمركز،  هاينظامبرخالف 

                                                 
1. Decentralized 
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 براي نهاد ،موضوعات خاص راجع بههاي گزارش و گيردصورت مي 1فروملي
هايي كه در سطح ملي با اين رويكرد، حجم داده. شودمي تهيهخاص  فروملي
ملي  دفترو  ستنظام متمركز ]در هاحجم داده[والً كمتر از معم ،آيدمي بدست

  . ها داردآموزش و كنترل كيفي داده دربرابروليت كمتري ؤمعموال مس
 نظامخوردار از بري فدرال حكومت نظاميك  به بيشترمتمركز نا رويكرد )2.18

د توانميآميز هر رويكرد هاي موفقيتاما نمونه، شودي مركزي مربوط ميحكومت
برخي دريابد كه  يكشورممكن است . دشو يافت يدو شكل حكومت هردر 

براي (د شومي گردآوري ترآسانمتمركز  رويكرد پرتو آماري در هايمجموعه
رويكرد  باهاي آماري ر مجموعهكه ساي، در حالي)ديدگي مليبزه ، آمارمثال

هر در ). ملي كيفريآمار عدالت  ،مثالبراي ( بيشتري دارندسازگاري  متمركزنا
- به فرصت ،خاص يآمار هايبراي مجموعه رويكردبهترين ] گزينش[، كشوري

  .داردبستگي  آن خاص هايمحدوديتو  ها
گردآوري  مركزنظام نامتدرون يك الزم به يادآوري است  براين،عالوه )2.19

و متمركز  ،حكومتاز سطح يك در را ها داده توان گردآوريمي، هاي مليداده
را در ] هاداده[توان ميبراي مثال،  .كرد ]تعريف[ متمركزنا ،در سطحي ديگر

ز گردآوري تمركبه شكل نام اي،به شكل متمركز و در سطح منطقه يطح شهرس
  .كرد

: خوردبه چشم ميهي آماري سازماند ونه ازگهاي نامتمركز، دودر نظام) 2.20
شبكة نهادهاي ) بو  عدالت كيفري؛نهادهاي موجود در مجموعة نظام  )الف

  .استاني/ايالتي
   عدالت كيفرينهادهاي موجود در مجموعة نظام 

در آن  سازييكپارچه كيفري،نظام آمار عدالت  يك روش سازماندهي )2.21
كردن آن از و عملياتي كيفريعدالت ظام دهندة ناصلي تشكيل هاينهاد همة

                                                 
1. Subnational  
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مزيت فوري . بازپروريهاي سازمان و هاپليس، دادگاه ]مانند: [ستسوي آنها
 آن مناسب زيرساختدر بسياري از كشورها  اكنونست كه رويكردي اينچنين 
برقراري يك  نسبت به براي پيشرفت نظام موجود وضعيت اين و داردوجود 

 .ترستهزينهتر و كممئنآسانتر، مط كه منابع محدودند،ميبويژه هنگا ،نظام نوين
تعامل نهاد  باها هستند و ي كه مسؤول گردآوري دادهپرسنلتوان از مي ،عالوهبه

ها، داده اعتمادپذيريو  دقت] حفظ[براي انتظار داشت كه  نزديكي دارند،
براي  ،احد فرعييا هر و نهادمديران هر  درپايان،. داشته باشند پايبندي بااليي

- ميقرار  حساسينهادهايشان، در موقعيت ها در داده گردآوريتنظيم و تضمين 

  :كه عبارتند ازدارد  معايب خاصي با اين حال، اين نوع از سازماندهي. گيرند
با پيشرفت  ،بياني پايبندينظري يا  هايطرحهر شكل  :پايبندي محدود) الف

. شوند اجرا] فرايند[بهبود  پاسخ به برنامة درتوانند بطور عملي مي بسيار كمي
 ان يك بخش از نظامگيرتصميمدهد كه به اين دليل رخ مي وضعيتاين 

 ،نتيجهندارند و در بخش ديگري آمارها در برابروليتي ، مسؤ]عدالت كيفري[
صرف  ، انرژي چندانيآمارهاي خود به نفع بخش ديگر اصالحبراي بهبود و 

   .كنندنمي
را بسيار  هماهنگي زداييتمركزبر همة اينها، عالوه: محدود يگاهنهم )ب

به  ]از نظام عدالت كيفري[به دليل گرايش هر بخش  هماهنگي .سازددشوار مي
با اين . اهميت دارد خود هاياولويت برپاية متعلق به خود آوري آمارهايگرد
] اطالعات[رين پركاربردتشد، آمارهاي پليس كه  اشاره، همانطور كه قبالً حال

براي  ]اطالعات[كه پركاربردترين  هادادگاه ، يا آمارهادادگاه مديرانبراي 
 را براي كه اولويت نخست ندنيست آماري، لزوماً دنآيبه شمار ميمديران زندان 

  .كند، داشته باشندمي گردآوريكه آنها را  نهادي
  استاني/شبكة نهادهاي ايالتي

ها استان/هاتارتباط بين ايال] برقراري[ ،دراليكشورهاي ف خاصمشكل  )2.22
 ياتعمل ريزيپايهيك مزيت . ملي است پايتختو  فروملي نهادهاي سايريا 
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 يواحدها ست كهاين ،كيفري در سطح ايالتيعدالت  هايداده گردآورييند افر
حساسيت شان هاي محلينسبت به داده ،كوچك جغرافيايي و اداري نسبتا

نيازهاي  نسبت به هاو استان هاايالتممكن است با اين حال،  .بيشتري دارند
] هايداده[هايشان با داده يسازگار دربيشتر آنها . باشندنملي يا فدرالي حساس 

-ارادهبيناتوان يا  ،پذير مليهاي قياسبمنظور ارائة دادهها استان ها ياتساير ايال

 فروملي از سوي نهادهاي گوناگون رفتهكاربه تعاريف و مفاهيم كهدرجايي .اند
ها دادهپذير نيست كه امكانملي  نهادراي بد، ندار با يكديگراي هاي عمدهتفاوت

- داده براي ارائةحتي اگر  .دوباره پردازش كندپذير اطالعات قياس تهيةبراي  را

، شده باشد فرومليشدة هاي تهيهاز سوي داده هاي مستقلياقدام، ملي هاي
د آنقدر زياد باش ممكن است ايي دادههاو محدوديت هشدارها، هاورقيپا شمار

بخش اصلي كار و  چنانچهعالوه، به. نسازدپذير امكان را نتايجكه تفسير معنادار 
نامتمركز شده باشد، كيفيت  فرومليبراي مقامات  قضاييوليت آمارهاي مسؤ
 فروملي ترين برنامةها در ضعيفداده پذيريقياسكيفيت و  بهملي  هايداده

  .)مخرج مشترك يعني كمترين(د شمحدود مي
 رآما اصليمشكل . اي استتوجه جداگانه سزاوار ،هماهنگيموضوع  )2.23

-دسترس، تربطور كلييا  نظام از رهگذركار بزه رديابيدشواري  عدالت كيفري،

-دريافتكه براي نهاد ست، بطورينهاد ديگر براييك نهاد  هايپذيركردن داده

در  بيشتر كه آمارها در يك كشور فدرال دشواري] اين[. سودمند باشد كننده
از  شماري، به تازگي .شود، بدتر ميشوندگردآوري مي هايا استان هاايالت سطح

خدمات  جنايي همراه باملي آمار  تأسيس يك ادارة ،يافتهكشورهاي توسعه
ساختار يا  ريزيپايه ،هاگزينهي اين يكي از فوايد اصل .اندودهآزمرا آماري ملي 

 در گسترة سامانهيا  نهاديبينهاي دادهاعتبار رشد و  هماهنگيبراي  مبنايي
 ها ودادهاز كيفيت  يپذيرشدر سطح قابل] و[تعريف  همساناست كه به طور 

  .اندشده تأييد پذيرترقياسبه شكل  سرانجام
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  مشترك پايبنديمسؤوليت و  .ت

مهم  جنبة، يك ]بودن اين نهاد[ تمركزنامتمركز يا م ميزاناز  رصرفنظ) 2.24
ساير روابط با  ريزيپايه كيفري،نظام آمارهاي عدالت  بهبودسازماندهي و 

خصوصي و  پژوهشي هايحكومت، شامل مؤسسهدرون و بيرون  هايمؤسسه
 ]براي[ي منابع مهم ها،اين مؤسسه. است هاي خصوصي يا عموميدانشگاه
و  ؛هاتحليل و ارزيابي داده ؛هاي اقتصادي و اجتماعيداده سايرو  كيفري عدالت
  .آيندبه شمار مي و ماهويفني  ]هاي[و تخصص هامهارت

كيفري ملي، يك آميز نظام آمار عدالت با اين حال، براي اجراي موفقيت) 2.25
 انآفريننقش هرچه بيشترتا جايي كه امكان دارد،  ست كهبرنامه كاري نياز

 پيش از هر چيز، .گيردردرب را -هاكنندگان و كاربران دادهتهيه] اعم از[ -كليدي
ديگر به با يككاري مستحكم  وابطر برقراريمشاركت و  به] اين نظام آماري[

 به توجهبا  .نياز دارد ]ها[پايبنديو  ]ها[توصيف روشني از مسئوليتهمراه 
 پاسخ دادهاساسي  پرسش سه بهالزم است  ،ملي نظاميك  اجراي 1حيطة كار

  :شود
آمار و  موقع به ةو ارائ ريزيپايهاي از چه مرحلهشما در  اكنونهم) الف

  عدالت ملي هستيد؟] نظام[ به كاربردي، فراگير و پذيراطالعات قياس
  ؟اي باشيددوست داريد در چه مرحله) ب
  بدست آوريد؟ انتظار داريد در آن مرحله چه چيزي) پ
، آيدميآن، نسبتا آسان  تكامل چگونگيموقعيت كنوني و تعريف  اينكهبا  )2.26

 موقعيتي كهتعريف . روشني كمتري داردباقيمانده،  پرسشپاسخگويي به دو 
بستگي هاي هر نهادي ارزيابي ديدگاه به، قرار داشته باشيددر آن خواهيد مي

- هايي كه ميساير سازمانبا و همچنين  در كشور برقراري عدالت دركه  دارد

عالوه . تعريف شوند، مسؤوليت مشترك دارد اطالعات توانند كاربران بالقوة

                                                 
1. Terms of Reference  
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پس از  ي با يكديگرنهادبينهمة اركان برقراري ارتباط  بهبراين، اين رايزني 
هاي سازمانيا ، پليس ]عمومي[ هاي پيگردادارهها، دادگاهنمايندگان  معرفي

سازماني پراكنده  هايسراسر ساختار كه ممكن است در دارد بازپروري نياز
  .باشند

ها چگونه بايد چه اطالعاتي نيازست و داده به در رابطه با اينكه) 2.27
ديدگاه اختالف  ،دتفسير و مستند شو، ، پردازش، تحليلگردآوري

و  همكاريو  رضايتمنديدر صورت وجود فضاي ، با اين حال .گريزناپذيرست
و  ملي آمار رو نهادن راهبردپيش برايجمعي وليت با مسؤ همراه رويارويي

را به نظر وظيفه  اينآنچه  .چيره شداين مشكالت توان بر مي، اطالعات قضايي
و طراحي  هااقدام همةمربوط به تأمين بودجة حل مشكالت كند، ميتر سخت

 پديدكلي اهداف  نيل بهكه براي  اختار سازماني سازوكاري استس ماهيت و
  .آمدخواهد 

تواند نقطة گام زير ميبهيند گاما، فرهابا اين چالش بهنگام رويارويي )2.28
  :كند ارائهريزي برنامه مفيدي را براي آغازين

  ؛موقعيت كنوني ريزيپايه برايتاريخي  تهية پيشينة) الف
  ؛هاي گذشتهگيري از اشتباهياد بمنظور تحليل پيشينه) ب
ه كسي دربرابر چه و اينكه چ كيفريعدالت نظام  هاي بنيادينترسيم ويژگي) پ

  ؛چيزي مسؤول است
- و شكاف دردسترس است اكنونكه پيشينة اطالعاتي عمومي باال  ريزيپايه) ت

-ديده مي گوناگون آفريناننقش از سويكه  آنگونه ،وجود دارداكنون هايي كه 

  شود؛
ي كه همة هاي اطالعات ملنيازمندي مفصل از نسبتا يك مفهوم ريزيپايه) ث

  ؛شان را دريافت كنندسهم بتوانند آفريناننقش
-گردبراي ي ساختار سازماني پيشنهادمربوط به ممكن  هايگزينه آزمودن) ج

  ؛ملي كيفريآوري، پردازش و انتشار آمار و اطالعات عدالت 
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به همة منابعي كه از  ترين شكل ممكنبا جزئي برآورد يك آوردندستبه) چ
 شكل به ،قضاييو اطالعات  ماردر رابطه با آ آفريناننقش مةه از سوي تازگي
   ؛گرفته شده است كاربه اي و ملي، منطقهمحلي

] باال) [ج( بندشده در هاي تعريفگزينهمعياري براي ارزيابي  ريزيپايه) ح
  ؛)زير) ث(بخش : ك.جزئيات بيشتر، ر] ديدن[براي (

. آنند پايبندي بهخواهان  آفرينانشنقهايي كه همة گزينه پيشنهادگزينش و  )خ
هاي اهداف، نيازمنديروشن و بيان  حكميك  ريزيپايهبايد  گزينهاين 

 و آفرينينقش مورد توجه قرار دهد تايندها را او فر سازوكارها، ياطالعات
پيشنهادي بودجة عملياتي را تضمين  طرحهمچنين و  هاشريك پايبندي همة

 مشاركتنوآوري، مديران ارشد از ابتداي اين  تضمين مشاركت بمنظور .كند
  .استضروري  دادن آنها

پرداختن به موضوعات براي  پيشينهكردن اسناد باال، مهيابر وظايف  عالوه )2.29
-فراهم ميرا يند كلي افر گيريجهتورودي و اطالعات كليدي در كشوري كه 

و  1م خصوصيموضوعاتي مانند حري اين اسناد. تواند مفيد باشدمي ،كند
-مي كاربهقضايي اجتماع  درنگونه كه آها سامانهفناوري  ريزيپايه 2؛محرمانگي

  .گيرندرا دربرميساير كشورها در اين زمينه و تجربة  ؛روند
  

  هاي سازماني دردسترس معياري براي ارزيابي گزينه .ث

رويكردي باشد  دنگزيبربايد  ،يك ساختار سازماني گزينشهدف كلي  )2.30
يفيت باال و مفيد، با كملي  قضاييو اطالعات  آمار موقعمداوم و به تهية به كه

هاي سياستگذاري پژوهشپرداختن به  و همچنين توانايي بيانجامد پذيرقياس
 به ناچار ،هر كشور .را داشته باشد مورديهاي داده گردآوريمند ازموضوعي ني

                                                 
1. Privacy 
2. Confidentiality 
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 .اين هدف را برآورده سازد ندبتوارين شكل كه به بهت گزيندرا برميي رويكرد
-هايي از معيارهايي كه مينمونهدر پايين، ، ترآسانگيري تصميم بهبراي كمك 

: اندبندي اصلي ارائه شدهسه طبقه بر پايةتوجه قرار گيرند، توانند مورد 
  .يانپاسخگو/انموضوعات سازماني، موضوعات آماري و موضوعات كاربر

  موضوعات سازماني
اي كه از سوي كشورها براي گزينش يك [گزينه :و مالكيت نديپايب) 2.31

 راجع بهاي و فدرالي منطقهبايد اجماع  ،]شودمي برگزيدهساختار سازماني 
گزينه اين  .را افزايش دهددستيابي به آن  گيچگونهاي آماري ملي و اولويت

را  دهكننمشاركت هاي قضاييحوزه پايبندي همةطراحي شود كه  ايبگونه بايد
شده فتههاي پذيرروش برخيدر  كه منابعي تأمين مناسب و پشتيباني در

  .تضمين كند، تا مدتي پايدارند اند ويافته تخصيص
 اينگونهباشد و  گزينه بايد يك مبدأ ساده اين 1:دگرگونيتكامل دربرابر  )2.32
هاي رفتتوانند پيشعملياتي كه ميسنتي ها و الگوهاي فرضيهبا كه  نظر برسد به

و  كنونيهاي بكارگيري سامانه. شودمتوقف نمي، كرده باشندمختل را  پيشين
  .بيشينه شوداز تغييرهاي سازماني غيرضروري بايد  پرهيزو  توان كارشناسي

 آمار تهيةوليت افرادي كه مسؤبايد تضمين كند گزينه اين  :پاسخگويي) 2.33
مسؤول اجراي  اصي كه درپاياناشخ دربرابر، اندرا برعهده گرفته قضايي ملي

  .ينداند، پاسخگوملي عدالت و آمار
و  دبكوشسادگي سازماني  دستيابي بهگزينه بايد براي اين : سادگي) 2.34

گزينه . سازي را تضمين كندارتباط و تصميم روشن پاسخگويي، راهكارهاي
بر  و را بصورت پلكاني هابرنامه در صورت لزوم اي طراحي شود كهبگونه بايد
  .تنظيم كنديك طرح كلي  پاية

                                                 
1. Evolution versus Revolution 
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برداري براي بهره اقدامگزينه بايد هماهنگي منابع و اين  :بعاهماهنگي من )2.35
كاري را از دوباره پرهيزو  انديافتهنظام اختصاص  اين به اكنوناز منابعي كه 

  .دهد ارتقاء
 ماندگارب و را جذ باال شايستگيبا  پرسنلگزينه بايد اين  :منابع انساني )2.36

  . كند
  موضوعات آماري

طرفي و بيگزينه بايد تضمين كند كه در اين : و اعتبار آماري صحت )2.37
 اي كهبگونهبرخوردارست، استقالل سياسي  از ،هايشخروجيپنداري نوعي

  .دناطمينان داشته باش دستاوردهايش بتوانند بهاز جمله پليس  ،كاربران ةهم
 دگرگوني نيازها اي طراحي شود كهبگونهبايد  ن گزينهاي: پذيريانعطاف )2.38

 توانايي پذيرش بايد گزينه. كند سازگاري اطالعاتي را تأييد و هااولويتو 
  . ها را داشته باشدگردآوري و تهية داده جايگزينهاي روش ها وشيوه

 هايريفهايي مانند تعگزينه بايد اجماع در حوزهاين : يكپارچگي )2.39
توانايي و  آسان سازدكيفيت و امنيت را  1،شمارشواحدهاي  ،دارداستان

  . آنها را داشته باشد ماندگارياجرا و پشتيباني از 

 كيفريعدالت  پذيري آمارگزينه بايد قياساين : پيوستگيپذيري و قياس )2.40
شناختي و با ديگر آمارهاي اجتماعي و جمعيت قضايينظام  اركانرا در سراسر 

را به هاي آماري مجموعهدر  پيوستگيبايد اهميت  گزينهاين  .زدآسان سا
   .رسميت بشناسد

- پايگاه اي طراحي شود كه امنيتبگونهبايد  گزينهاين  2:امنيت اطالعات )2.41

  . را تضمين كند دربردارندة اطالعات شخصي ةهاي داد

                                                 
1. Units of Count  
2. Security of Information  
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  پاسخگويان/موضوعات كاربران
هاي آماري كارمحدودكردن  يد بااب گزينه اين 1:پاسخگويي مسؤوليت )2.42

به مسؤوليت پاسخگويي را ، اندضروريي شدنكه بطور اثبات موارديبه  ملي
  .حداقل برساند

آمارهاي پذيرست، تا آنجا كه امكانبايد  گزينهاين  2:هاسامانه طراحي) 2.43
  .بدست آورد، هاي اطالعات عملياتيسامانهملي را از 

فرايند  در كه همه آنهايي ارتباط بينبايد  گزينهاين  3:رايزني و ارتباط) 2.44
طراحان  ها،كنندگان دادهشامل تهيه پذيرند،ند يا از آن تأثير ميآفريننقش آماري
 رايزني با براي. اربران اطالعات را تضمين كندو ك ها، مديران برنامههاسامانه

 ،يشانهااولويتاساس نيازها و ربقضايي، بايد دولتي اطالعات كاربران غير
  .شودبيني پيشسازوكارهايي 

براي ها بايد تضمين كند كه داده گزينهاين  4:اطالعات پذيريدسترس )2.45
از نظام  بيرونو كاربران ها در همة سطح ،كاربران عدالت كيفري ي ازكامل طيف

به  كاربران دسترسي براي اين معيار بايد. ندو مفيد پذيردسترس كيفريعدالت 
 يكانون نظام عدالت كيفري، يك نقطة اركانهمة  نزدملي  ت و آمارالعااط

  .دهد ارائهمركزي 

                                                 
1. Respondent Burden 
2. Systems Development 
3. Consultation and Communication 
4. Accessibility of Information 
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  كيفرينظام ملي آمار عدالت  محتوايدامنه و  :سومبخش 

  
را در  كيفريعدالت  آمار محتوايدامنه و  ،در شرايط عادي بخشاين  )3.1

 حقوقنظام  لةبوسي كيفريعدالت  محتواي آمار. كندتوصيف ميسطح ملي 
را  جرايماست كه  ]نظامي[ ،كيفري حقوقنظام  .گيردشكل مي كيفري هر ملت

-تفاوت. كندمي معرفي كاربزهاشخاص را به عنوان  ،نتيجهكند و درتعريف مي

، جرممانند  روند،مي كاربه گسترده كه در سطح واژگاني ريفهاي فراملي در تع
مشابه، نسبت به  هايمالحظه. ناپذيرندگريزمحكوميت  ياكار، مظنون، اتهام بزه

. شوداجرا ميها ها و زنداناداري پليس، دادگاه از بايگاني] آمدهبدست[هاي داده
نظام  بوسيلةشده تهيههاي شامل داده تنهاو نه  است گستردهها داده اين دامنة

كه براي  ساير نهادهايي از سويشده تهيههاي بلكه داده ،شودعدالت كيفري مي
  .گيردرا نيز در برمياند جرم و عدالت كيفري ضروري درك

  
  رويداد كيفري .الف

 كيفريآمار عدالت  هاينظام همةبراي  ترين طبقهاساسي ،رويداد كيفري )3.2
 »ديدهبزه«و  »كاربزه«، »جناييرفتار «راجع به  هايشامل دادهآيد و به شمار مي

  .شودمي



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

58 

   جنايي رفتار
 نهادهاي دولتي هاي بنيادينپرداختن به نگرانيارزيابي و  اي نظارت،رب) 3.3

شدت و شيوع  هاي آماري راجع بهمجموعهبه  ،ايمنيو  عمومي نظم راجع به
برخي در  كاريهاي بزهگونهكه در آن اي آگاهي از دامنه. نيازست جرايم

براي  .ضروري است آنهاو شدت  هاو ويژگي متمركزندو مناطق ها اجتماع
و  شمارنه تنها بايد شامل  رويدادهاي كيفري راجع بههاي آماري مثال، مجموعه

منطقة هايي مانند رديف] بايد[بلكه  ،كاري گزينشي شودبزهيا  كاريبزه گونة
را نيز  ]رويداد جنايي[ مكان ةو انداز گونهروستايي، جغرافيايي و  ،شهري

  .گيردبدربر
-آنها چالششايد ، رفتارهاي جنايي راجع بههاي اهميت داده باوجود) 3.4

، كار پژوهشي بزرگ در يك .به شمار آيند آوريگردبراي  ]هاداده[برانگيزترين 
-بزه آمده از گزارشدر آمارهاي بدست جناييشدن رفتارهاي گزارشكممشكل 

 راجع بهدسترس هاي دردادهبنابراين،  .شده استثابت ، به مقامات پليسي كاري
د كه رسماً بوسيلة پليس نكنمي بايگانيمي را تنها جراينوعاً ، هاي جناييرفتار

يا  شاخصهايي بتوانند ر آن چنين دادهكه د ايدامنه. اندثبت شدهو شناسايي 
هنوز تر، به طور دقيق. است اينشدهحل پرسش ،كنند را ارائهاز جرم  برآوردي

 رسمي آماربهنگام بكارگيري  اهجانبداريانواع هاي بسيار زيادي دربارة بحث
اند كه ها نشان دادهپژوهش .مطرح است جناييرفتارهاي  برآوردبراي  پليس

هايي كه مقامات پليس، خودشان براي رفتارهاي همة جرايم، به دليل اولويت
 ديدگانبزهكه گوناگوني  هاياحتمال همچنينگيرند و درنظرمي گوناگون جنايي

، بطور برابر آورداي جلب توجه مقامات رسمي خواهند بر رفتارهاو شهود اين 
  .گيرندمورد توجه مقامات قرار نمي

به  اجعري پليسبايگاني رويدادهاي  بخواهندها كاربران داده كه تاحدي )3.5
ست ينا مهم نكتةقايسه كنند، م ا راهاين ماننددادگاه و  ترتيباتاتهامات واقعي، 

را به اشتراك  رايجهاي بنديردهفاهيم و ، مبايگاني هايشيوهو  هاريفكه تع
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 تشكيلاصلي بحث را  نقطة ،ملي كيفريكه مجموعه قوانين در حالي .بگذارند
كه  يبندي مشتركردههاي طرح تهيةبراي  آن را، بسياري از كشورها دهندمي

اموال و اشخاص و مجموعه قوانين ] عليه[م ي، جراخشن و غيرخشن بين جرايم
همانطور كه عالوه، به .دانندمفيد مي، شوندتمايز قائل ميم يجرا يرو سا كيفري
كند و ممكن است ثبت ميرا براي اهداف عملياتيش  هاپروندهمعموالً  پليس

 دربارة پذيرش آشكار] وجود[، را دربرگيرند جنايي رويداداز يك بيش  آنها
 ،برگزيدهم يراي جرارويدادها، حداقل بكردن  شمارشو متمايز چگونگي 

  .ضروري است
  كاربزه
 پراكندگيميزان  متهمانند كه از ياطالعاتبه دنبال  قضاييبران آمارهاي ركا )3.6

را نشان  ارتكابي مهمچنين شدت جراي] و[ يهاي مختلف جمعيتآنها در گروه
آنها و نسبت  1متهمكاران بزه شماربه  ،به طور ضمني ،]اطالعات[ اين. دندهمي
 گونة برپاية ييهابنديرده و شامل كنداشاره مي معين هايورهدر دجمعيت  به

اندازه و و  سكونتملي، منطقه جغرافيايي  يا قومي ، سن، ريشةيتجرم، جنس
  .شودمي ]ارتكاب جرم[ ويژگي مكان

از  كاران، معموالبزههاي راجع به ويژگي مبناييآمارهاي از آنجا كه ) 3.7
ها و محدوديتبسياري از  در برابر، آينديبدست م هاي رسمي پليسبايگاني
 .شدبحث  جنايي رفتار پيشين دربارةكه در بخش  قرار دارند يكسانيشرايط 

قتل  ،براي مثال( ينم نسبت به سايريبرخي جرا محكوميتو  2احتمال دستگيري
 مانند(ين سايرنسبت به فردي  هايويژگيبرخي از و  )عمد در مقايسه با سرقت

هاي اقليتبرخي و همچنين  كاران بزرگسالدرمقايسه با بزه وجوانكاران نبزه

                                                 
1. Offenders Charged 
2. Apprehension 
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از  جانبدارانه اينمونهپليس  ممكن است آمار ،بنابراين. بيشتر است )مشخص
  . ارائه كند كاران رابزهجمعيت 

-تغيير مي ايبسته به منابع داده ،كاربزهكه وضعيت پذيرفت بايد  ،همچنين )3.8

  :براي مثال .كند
  ؛شودمي انو متهم ينشامل مظنون بيشتر پليس وابقس) الف
 ،انديافته در دادگاه حضوركه  شودمي شامل اشخاصي دادگاه سوابق )ب

  2اند؛شده محكومو  1محاكمه
  .گيردمي، زندانيان را دربرزندان سوابق) پ
، مثالبراي . خود را دارد هايمزيتها و محدوديت اي،هر منبع داده )3.9

تر و اطالعات جزئي هاي پليس،نسبت به بايگاني زندان هايگانيمعموال باي
نسبت به زندان  هايبايگاني، اما دندهكاران ارائه ميي راجع به بزهرتدقيق

د، زيرا نكنمي تهيهكاران را بزهاز  تريجانبدارانه هايهاي پليس، نمونهبايگاني
 هرچه .اندرا مرتكب شدهي رايم شديدترشوند كه جميمحكوم  آنهايي به زندان

احتمال دقت ، كند گردآوري هاي بيشتريداده كاريبزهپردازش آمارهاي  سامانة
  .باشندكاران همة بزه بيانگرتوانند مياما كمتر ، ندترجزئي بيشتر و آنها
  ديدهبزه
و ارزيابي تأثير جرم  نظارت، براي ديدهط به بزههاي آماري مربومجموعه) 3.10

رو، از اين. روندمي كاربه] آن[و ايمني نسبي اجتماع  گوناگوني هابخشبر 
ها و آسيبشدت و  گونهو  ديدگانبزههاي ويژگي پايةهايي برچنين مجموعه

 نسبتا ،ديدگانبزه مربوط بهبه آمارهاي  توجه .شوندبندي ميردههايشان زيان
آمارهاي  ترينپايدارو ناترين سست ،هاييشايد چنين داده ،ست و بنابراينجديد

- دادهبرخي  بطور منظمكشورها، مقامات پليس  برخيدر . باشندعدالت كيفري 

                                                 
1. Convicted  
2. Sentenced  
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چنين  ارتقاي هايدر حال بررسي شيوهكنند و ميگردآوري را  ديدگيبزههاي 
ديدگي هاي بزهپيمايش ،كشورهارشدي از شمار روبهدر . هستندهايي مجموعه

 ديدگان،بزه تر راجع بهكليطالعات ا گردآوريبا هدف  منظم به اقدامي
نظام عدالت كيفري تبديل راجع به عمومي  هايديدگاهو  جناييرويدادهاي 

   .اندشده
  

  نظام عدالت كيفري .ب

خود نظام  عملكردتنگاتنگي با  پيوند ،عدالت كيفري آمار ريزيپايه )3.11
ي تشكيل قضايي اصلنظام از پنج بخش اين  ،بطور كلي. كيفري داردعدالت 

 1.بدون بازداشتها و تدابير ها، زندانمقامات پيگرد، دادگاه پليس، :شده است
 ]برقراري[هاي فرعي كوچكتري تقسيم شود كه به شتواند به بخهر بخش مي

-ميديدگان بزهيا كاران وبزه اندركار بزه،دستاز نهادهاي  ايپيچيده ةشبك

  .انجامد
 ويا محلي ايناحيهملي، ايالتي،  هادهاي پليسناز نوعاً نهاد  اين :پليس) الف

موضوعات پليسي به نهادهاي ] برخي از[عالوه، ممكن است به. شودتشكيل مي
، نقض مجريه] قوة[، مواد مخدر، پشتيباني ]در مفهوم كلي[ مانند قاچاق ،خاصي

  .رسيدگي كنندمحيطي زيستمالياتي يا جرايم ] قوانين[
عمومي در سطوح مختلف دولتي،  هايبازپرس ازمقام اين : مقام پيگرد) ب

  . شودتشكيل مي خصوصي دفاع هاينظاميا  ]دادستانان[ موميمدافعان ع
هاي هاي محلي با صالحيت محدود تا دادگاهاز دادگاه ،بخشاين : دادگاه) پ

 ،ويژه هاي با صالحيتو دادگاه 3تجديدنظرهاي دادگاه 2،عمومي كنندةرسيدگي

                                                 
1. Non-custodial Measures 
2. General Trial Courts 
3. Appellate Courts 
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 3نيروي درياييهاي و دادگاه 2جواناننوهاي دادگاه 1،يهاي مالياتهدادگا مانند
  .شودتشكيل مي

- بازداشت هاي مخصوصهايي مانند زندانبخش از مؤسسهاين : زندان) ت

محاكمه و از  پسشدگان بازداشت يهاو زندان درانتظار محاكمهشدگان 
 4،جنايي نگانديواگوناگون اختصاصي براي نوجوانان،  هايمؤسسه ،همچنين

تشكيل  6كنندگان مواد مخدر و مشروبات الكليمصرفسوء 5كاران جنسي،بزه
ق و آزادي ياي تعلبيشتر شامل نهادهعالوه براين، اين بخش  .شده است

خصوصي  7مراكز بازپروريمراكز درمان جمعي و  ، انواع گوناگونمشروط
  .شودمي طرف قرارداد

تفاوت از كشوري به كشور ديگر  ،بخش اين: تدابير بدون بازداشتبخش ) ث
شامل  اين بخش،. ترين مستندسازي را دارندسستو نوعاً  چشمگيري دارد

جزاي مانند  و تسهيالت بدون بازداشت، هااقدام، ترتيباتاز  ايطيف گسترده
هاي برنامه 9حبس، براي اجتماعيهاي جايگزين 8،ايتدابير جريمهو  نقدي

  .شودمي 11ات اجتماعيخدم قرارهايو  10درماني
                                                 

1. Tax Courts 
2. Juvenile Courts 
3. Admiralty Courts 
4. Criminally Insane 
5. Sex Offenders 

6. Alcoholics and Drug Abusers 

7. Halfway Houses 
8. Fines and Fine Programmes 
9. Community Alternatives to Incarceration 

10. Treatment Programmes 

11. Community Service Orders 
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  كيفريعدالت  آمار دامنة فتعري .پ

كاربران و  شناسايي كيفري،نظام عدالت  ةمهمترين گام در تعريف دامن )3.12
هستند؟  چه كساني نظام ة اينآيندكاربران گذشته، حال و . هاستداده دكاربر
احي، تحليل ، طربراي مثال، اداره( شد دخواهبراي چه كاربردهايي ارائه ها داده
براي گذاري كه بايد كنندة سياستتعيينموضوعات  ؟)سياستگذاري پژوهشو 

هايي هستند؟ چه چه چيز ،در برنامه گنجانده شوكيفري دعدالت  آمار ارتقاي
فرمي، در چه در چه  ،هاييكند؟ چه دادهارائه نظام ملي  بهرا  هاكسي بايد داده

  اهدافي بايد ارائه شوند؟براي چه  ،زماني و مهمتر از آن فاصلة
. شوندآوري ميها گردپرسشهاي آماري براي پاسخگويي به داده )3.13

نظام آمار عدالت  بهبود براي هبرنام ريزي يكگام نخست در پايهبنابراين، 
مشكالت . دي است كه بايد پاسخ داده شومهم هايپرسش، تعيين كيفري ملي

؟ يك كدامند آيند،ملي به شمار مي ةبزرگترين دغدغ جرم و عدالت كيفري كه
زير  هايمالحظهكيفري، فهرستي از آمار عدالت  ي برنامةهاتحليل از نيازمندي

   :دهد، ارائه ميرود كاربه عطفة نقطتواند به عنوان كه مي را
  ؛)، ساختار و غيرهروندهاشدت، ( رويدادهاي جنايي) الف
  ؛كارانبزهويژگي ) ب
  ؛)تحت نظارت كارانبزه ،ترتيباتها، م، بازداشترايج(نظام حجم كار ) پ
  ؛نظام در هاپرونده جابجايي و كارانبزه) ت
  1؛تكرار جرم) ث
  ؛ديدگانبزهويژگي ) ج
  ؛)مالي و انساني( يمصرفمنابع ) چ
  ؛)شناختي و غيره، جمعيتاقتصادي( 1جنايي هايهمبستگي) ح

                                                 
1. Recidivism 
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  ؛هزينه اقتصادي و اجتماعي جرم) خ
  .عدالت كيفري هاي شهروندان نسبت به جرم وو نگرانيا هديدگاه )د

براي . سترديفدر هر  شدهگنجاندههاي مناسب پرسش تعيين ،بعدي گام )3.14
  .است نمونه در زير آمدههاي پرسش برخي، اهداف شدنروشن

  : ميزان جرم مربوط به احتماليهاي پرسش) الف
 ست؟چقدرگوناگون فراواني جرايم  ياشيوع  •

-داشتهبيشترين نرخ جرم را كشور  مناطق كدام؟ چقدرستجرم  نرخ •

 ؟اند

 از جرايم در حال افزايش يا كاهشند؟ هاي خاصيگونهآيا  •

  دارد؟ رواج چقدر 2خشونت خانوادگي •
  :كاربزههاي ويژگي مربوط به احتماليهاي پرسش) ب
 ؟كاران چقدرستتعداد بزه •

 دانيم؟چه مي كاربزه دربارة •

 ؟شبيه همند؟ چقدر متفاوتند كاران تاچه اندازهبزهو  ديدگانبزه •

 كار كيست؟يك بزه »نمونة بارز« •

 يابند؟ارتكاب مي كارانيبزهچه  از سوي يميچه جرا •

ارتكاب چه ميزان جرم آنها ؟ هايي دارندچه ويژگي ايحرفهكاران بزه •
 ؟كندرا مشمول اين عنوان مي

 ؟شودمي نسبت دادهبه نوجوانان  كاريبزهچه ميزان  •

 ؟گوناگون در جرم چقدرستهاي قومي گروهميزان مشاركت  •

 شوند؟آيا زنان بيشتر درگير جرم مي •

                                                                                                         
1. Correlates of Crime 
2. Family Violence 
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 و خانوادگي زندانيان ، آموزشيماعياجت ـ اقتصادي هايزمينهپيش •
 ؟چيست

 چيست؟  كارانبزهدر زندگي  مشروبات الكلينقش مواد مخدر و  •

نسبت  كنند،مي صرفمكاران بزهكه  مشروبات الكلي و مواد مخدري •
 تفاوت دارد؟چقدر جمعيت  به مصرف كل

عدالت كيفري  ]ها در نظامداده[پردازش هاي احتمالي مربوط به پرسش) پ
  :هاپرونده حجمو 
منظور از  كند؟ها را چگونه پردازش ميپرونده ،كيفرينظام عدالت  •

- كيفري اعمال ميهاي چيست و چگونه در رسيدگي به پرونده صالحديد

 د؟شو

در ساير  آن تواناز كشور در مقايسه با  بخشس در يك يپل توان •
 است؟ چقدرها بخش

 چيست؟ كاريبزهپليس و  توانبين  رابطة •

و براي چه  اندشدهدستگير  چه تعداد از افراد در يك سال معين •
 مي؟يجرا

 ؟اندمنجر به دستگيري شدهم يچند درصد از جرا •

 دارد؟ها دستگيري ري برچه تأثي گيديدبزه درنگ در گزارش •

 چيست؟ 1مقام پيگردنقش  •

پيگردها چه تعداد از  اند؟پيگرد شده منجر بهها چه تعداد از دستگيري •
 ؟اندمنجر به محكوميت شده

 اند؟چه تعداد از متهمان درطول محاكمه آزاد شده •

براي محاكمه حاضر نشدند يا مرتكب  ،چه تعداد از متهمان آزادشده •
 ند؟جرايم ديگري شد

                                                 
1. Prosecutor  
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بزرگساالن ] جرايم[رسيدگي به نوجوانان از ] جرايم[رسيدگي به يا آ •
 ؟محاكمه كرد كيفريدر يك دادگاه  توان آنها رامي؟ آيا متفاوت است

تا چه هاي گوناگون شوند؟ دادگاهها چگونه سازماندهي ميدادگاه •
 ؟كنش دارندبا يكديگر برهماندازه 

 انان و بزرگساالن چيست؟هاي نوجوبين دادگاه اصليهاي تفاوت •

، به اقرار به مقام پيگردشده بوسيلة هاي مطرحچه تعداد از پرونده •
 ؟اندشده 2محكوميت] صدور[ به منجر؟ چه تعداد از آنها اندانجاميده 1جرم

نظام عدالت كيفري  از طريقكيفري  ةكشد تا پروندطول مي چقدر •
 شود؟ جابجا

 شود؟صادر مي مشابهيهاي مشابه، مجازات ميآيا براي جرا •

 ؟استافزايش روبه هاتجديدنظرخواهي از محتواي پروندهآيا  •

 ؟شوندمياصالحي نظارت  هايشكلبرخي  مشمولچه تعداد از افراد  •

 ؟شودشده جدا ميواقعي سپرياز زمان  محكوميتمدت چگونه  •

 اند؟شده حبسملي و محلي  هايمكانچه تعداد از زندانيان در  •

 دان در حال افزايش است؟آيا جمعيت زن •

 مانند ،هاي اجتماعيمجازاتكردن ه تعداد از افراد در حال سپريچ •
 ؟ندمجازات تعليق

 شوند؟نگهداري ميبا چه امكاناتي  زندانيان •

  گردند؟ميشمولين آزادي مشروط به زندان بازچه تعداد از م •
  :جرم احتمالي مربوط به هزينة هايپرسش) ت
 ؟چقدرستكيفري  عدالت برايدولت  هزينة •

 بازپروري هايسازمان ودادگاهي  نظام ،، پيگرد كيفريپليسهزينة  •
 ؟ستچقدر

                                                 
١. Guilty Pleas 
٢. Verdict  
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 شود و چگونه؟صرف چه چيزهايي ميعدالت كيفري بودجة  •

 ست؟بروي چقدر هزينه مراقبتيدر زندان يا تعليق  فردنگهداري  •

 برد؟هزينه مي چقدرزندان يا بازداشتگاه  احداث •

 ؟چقدر استي نظام عدالت كيفر سرانة •

 كندصرف مي عدالت كيفري ]نظام[كشور براي اي كه بين سرانه رابطة •
 ميزانعدالت كيفري و  ]نظام[ين سرانة ب] رابطة[و و نرخ جرمش 

 ؟چيستشهرنشيني 

ها و ، دادگاههاي مصرفي دولت براي پليسنسبت مجموع هزينه •
 ؟ستچقدر بازپروريهاي سازمان

  تغيير كرده است؟چقدر گذشته  دهةدر طول يك يا دو  ،نسبتاين  •
نيست و در  فراگيرها پرسشطوالني از  فهرست اينحتي بديهي است ) 3.15

تحليل . درحال بازنگري و بحث باشندبايد همواره  هاييپرسشچنين  ،عمل
تواند ملي نمي اينكه نظام عدالت كيفري آغاز شود فرض اين با بايد هامندينياز

نخست بايد برروي  ،اين تحليل .شود آغازچيز باشد، كاربران همه  براي همة
هايي كه راجع به حوزه ؛ به عبارت ديگر،، متمركز شوداجماعيهاي حوزه

، پذيرامكاناي هاي دادههاي عملياتي و مجموعههاي اطالعاتي، حوزهنيازمندي
  .وجود دارد ايگستردهتوافق 

و  كيفريعدالت  براي آمار دهششناسايي يهاي اطالعاتاولويت برعالوه )3.16
مشابه در منطقه يا در جهان و  ، مقايسه با كشورهاي نسبتاكشوريك جرم در 

هفتمين نامة پرسش .دارد اهميتموقعيت ملي در چارچوب جهاني  ديدن
 1عدالت كيفري،هاي تراجع به روندهاي جرم و عملياپيمايش ملل متحد 

كه در بسياري از كشورها  كندرائه ميا هاييداده بنديردهبراي  فهرست مفيدي
  .)8 بخش: ك.جزئيات بيشتر اين پيمايش، ر] مالحظة[ براي( اندآوري شدهگرد

                                                 
1. The Questionnaire for the Seventh United Nations Survey of Crime 

Trends and Operations of Criminal Justice 
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  ريزيپايهچارچوب  .ت

  موردنياز اطالعات
همة اركان  از كه كرد تقسيم گونهبه چهار  توانرا مي موردنيازاطالعات  )3.17

. كيفي هايتوصيف، منابع و هاي پروندهويژگي، پرونده حجم :بگذرد قضايي
هر  ويژةيي هاي اجرابردها و راهدر تعيين اولويتتوانند ها ميبنديردهاين 

 .دنكمك كن ، به كشوراطالعاتكنندة ارائه عدالت كيفري ، سازمان يا نهادخشب
ي را پيشنهاد كنند اطالعات هاياستانداردنياز به  توانندمي، آنها مترين حالتدر ك
جريان پرونده يا ند متحليل نظاميك و  گذرندميهاي قضايي بخش همة ازكه 

  .دنسازميهاي غيرقضايي را آسان دهدا پيوستگي باو همچنين  از اطالعات
 قضايينظام در را ] كيفري[حجم رويدادهاي : پرونده حجمهاي داده )3.18 

-دوره يرسا درهاي ساليانه يا شاخص شاملممكن است ، هادادهاين . سنجدمي

رويدادهاي  شمارمانند  ،باشندخاص  حجمهايي با شاخص ،يمانز هاي
شمار اشخاصي  1كرده؛ بايگانيپليس اتهاماتي كه  شمار ؛پليس بهشده گزارش

 هايسازمان يهاپذيرش شمار و؛ دادگاه هاييهراند؛ شمار احضاكه متهم شده
 بين هاپرونده دگي بهترتيبات رسيو  كار حجم مقايسة ،پرونده حجم .بازپروري

  . سازدپذير ميقلمروهاي قضايي را امكان
 ريزيپايهعنصر اصلي مبنايي در يك به عنوان بايد  پروندهحجم  هايداده )3.19

-چارچوبي ضروري براي گرد آنها. كيفري به شمار آيندعدالت  ملي نظام آمار

اين  ،همچنين. كنندفراهم مي ايپرونده و منابع دادههاي آوري و تفسير ويژگي
 آمار پيدايشو  دنده ارتقاهاي نظام قضايي را بخش همة ها بايد پيوندداده

  .كنندرا آسان  كيفرينظام عدالت  پردازش افراد در سراسر] يعني[ ـ گردشي
 حجمبيشتري را دربارة  جزئيات: پروندههاي ويژگي] به راجع[هاي داده )3.20

-ارتكاب كاريهاي بزهشامل گونهها ثال، اين دادهبراي م. دنكنفراهم مي پرونده

                                                 
  .اشاره شده است» شدهاتهامات مطرح«] عبارت[ر برخي قلمروهاي قضايي، به د. 1
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و سطح  هامحكوميت ميزان، هاحكوميت، انواع مكارانبزهجنسيت  يافته، سن و
 حجمها و ويژگي] به راجع[هاي داده. دشوميو قوميت زندانيان  آموزش
ميزان و تركيب حجم كارشان  د تانسازمي توانمند ، نهادهاي كيفري راهاپرونده

كاربر  ها به گروهاين داده .ها را مقايسه كنندپروندهترتيبات رسيدگي به  و
تحليل  را با كنونيريزي برنامه كارآمديو  تا اثربخشي كندكمك مي 1هدف

 توانمي را هااين داده تا حد زيادي .بهبود بخشند فروملياي در سطح مقايسه
  .برد كارهبنظام عدالت كيفري هاي بخش ريزي همةبراي پايه

اين . دنكننظام عدالت كيفري را تعيين ميادارة هاي هزينه: منابع هايداده )3.21
و حقوق  هاهزينه كاركرد آنها،، گانشداستخدام شمارمانند  شامل موارديها داده
با ها داده اين كههنگامي .شوندميدرآمدها هاي عملياتي و ، هزينهدستمزدو 

و  ارائه ييراهاي اجتوانند شاخصشوند، ميركيب ميت پروندهحجم هاي داده
را ذيربط گوناگون  نهادهاي از سويشده عرضهو خدمات سطح اختيارات 

  .نندترسيم ك
اختيارات يند عدالت كيفري، ساختار سازماني، افر: اطالعات كيفي )3.22

 .كندتوصيف ميرا  قضاييهر بخش از نظام ي هاو برنامه هاوليتقانوني، مسؤ
 حجم وكه در آن چارچوبي را كه  اندضروريبه اين دليل اطالعات  گونهاين 

 ،معناداري تفسير شوند طوربه توانند مي ي منابعهاو داده ي پروندههاويژگي
  .كندارائه مي

آمار  رشدروبه گردآوريدر  تواندميكه  ايداده يك نمونه از عناصر )3.23
آنگونه اي عناصر داده .ارائه شده است )1( شكلدر  ،جانده شودگن نامب جنايي

و انواع  شوندميسازماندهي  اركان قضايي بوسيلةكه در باال اشاره شد، 
يادآوري اين . گذرندميهاي نظام عدالت كيفري بخشاز  موردنيازطالعات ا

از  ،هاي پروندهو ويژگي حجمهاي داده راجع به اطالعات مهم است كهنكته 

                                                 
1. Target Client Groups 
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- هاداده كهدر حالي آيند،بدست مي هاپروندهبايگاني  1ري سوابقهاي نگهدانظام

-با گرد كيفي هايتوصيف] اين[. شوندميبرگرفته هاي مالي از نظام ،منابع ي

بدست  هاچركنويس روي آنها از نگارشآوري اطالعات از اسناد عملياتي يا 
  .آيندمي

  مندنظامرويكرد 
دهند، را تشكيل مي يك نظام ،فريهاي عدالت كيكه بخشتا حدي  )3.24

هاي مثال، پروندهبراي . آيدبه شمار ميورودي ديگري  ،خروجي يك نهاد
آن ورودي و آمارهاي خروجي پليس بايد ، مقام پيگرد بهپليس  ةشدبايگاني

 اند،شده رسيدگيها دادگاه از سويهايي كه ، پروندههمچنين. دنده نشانرا  مقام
بديهي ، با اين حال .باشند هاورودي زندان دگستري و آمارآمار خروجي دابايد 

از  ،بزرگ يا كوچك ،هر بخش. هايي داردمحدوديت مندنظامرويكرد است كه 
تواند در مي نظامانداز يك ، چشمحالدر هر . ستبرخوردار اي از استقاللدرجه

  . آماري مفيد باشد ها و روابطينيازمندتعريف 

                                                 
1. Record-keeping Systems 
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  ركن قضايي و نوع اطالعات پايةهاي اطالعاتي، برنيازمندي اي ازنمونه .1 شكل

  نوع اطالعات  ركن قضايي

  پليس

  حجم پرونده
هاي  ويژگي

  پرونده
  توصيف كيفي  منابع

        

بندي  رده ••••  تماس با پليس ••••  كنترل

رويداد 

شديدترين (

  )جرايم

پرسنل مكمل و  ••••

  :يا نيرو

بر اساس نوع يا 

  فعاليت

  دامنه ••••

شناسة  ••••

  صيشخ

رويدادهاي  ••••

  شده گزارش

  فراگيري ••••

شناسة  ••••

  اي منطقه

بر (نوع اتهام  ••••  شده رويدادهاي تحقيق ••••

اساس مواد قانون 

  )جزا

خدمات  ••••

  شده ارائه

كار گرفته  مأموران به ••••  شناسة نيرو ••••

  شده

بودجه و يا  ••••

: هاي واقعي هزينه

بر اساس نوع يا 

  فعاليت

  تسهيالت ••••

جمعيت  ••••

  يسنظر پل تحت

هاي  ويژگي ••••  شده رويدادهاي كشف ••••

ديده  كار و بزده بزه

مانند سن، (

، قوميت، يتجنس

كار و  رابطة بزه

  )ديده و غيره بزه

ساختار  ••••

  سازماني

توصيف  ••••  شده مظنونين بازداشت ••••

فرايند اركان 

  ويژه

فيصله يافته پس جرايم  ••••  

  از تفهيم اتهام

پيشينة مادي بر  ••••

  اساس نوع

    

به  جرايم فيصله يافته ••••  

  طرق ديگر

نوع سالح گرم، (هاي رويداد  ويژگي ••••

ها، خسارت اموال،  سطح جراحت

  )مصرف مواد مخدر يا الكل

  

    اشخاص تفهيم اتهام شده ••••  

        نرخ تكرار جرم ••••  
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 ركن قضايي و نوع اطالعات برپايةهاي اطالعاتي، اي از نيازمندينمونه. 1 شكل

  وع اطالعاتن  ركن قضايي

  مقام پيگرد

  حجم پرونده
هاي  ويژگي

  پرونده
  توصيف كيفي  منابع

       

هاي  پرونده ••••  كنترل

شخصي مطرح 

 شده

هاي  پرونده ••••

شخصي بر 

  اساس نوع جرم

پرسنل مكمل  ••••

  : و يا نيرو

بر اساس نوع يا 

  فعاليت 

  دامنه  ••••

  فراگيري ••••  شناسة شخصي ••••

اتهامات بر  ••••  هنوع پروند ••••  اي  شناسة منطقه ••••

  اساس قانون 

خدمات ارائه  ••••

  شده 

اتهامات مطرح  ••••  شناسة دادگاه ••••

  شده 

هاي  ويژگي ••••

مانند (كار  بزه

  )يتسن و جنس

  تسهيالت  ••••

پژوهش  ••••  

هاي  خواهي 

  مطرح شده 

بودجه و يا  ••••

: هاي واقعي هزينه

بر اساس نوع و 

  فعاليت

ساختار  ••••

  سازماني 

نوع جلسات  ••••  

   دادگاه

توصيف فرايند  ••••

  اركان ويژه

جلسات  ••••  

  دادگاه 

  نوع رسيدگي  ••••

پيشينة مادي  ••••    ها  محكوميت ••••  

  بر اساس نوع 

  

    شده هاي رسيدگي پرونده ••••  
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  ركن قضايي و نوع اطالعات برپايةهاي اطالعاتي، اي از نيازمندينمونه. 1 شكل
  نوع اطالعات  ركن قضايي

  ها دادگاه

  ندهحجم پرو
هاي  ويژگي

  پرونده
  توصيف كيفي  منابع

       

هاي  پرونده ••••  كنترل

شخصي مطرح 

 شده

هاي  پرونده ••••

شخصي بر 

  اساس نوع جرم

پرسنل مكمل  ••••

  : و يا نيرو

بر اساس نوع يا 

  فعاليت 

  دامنه  ••••

  فراگيري ••••  شناسة شخصي ••••

اتهامات بر  ••••  نوع پرونده ••••  اي  شناسة منطقه ••••

  اساس قانون 

خدمات ارائه  ••••

  شده 

اتهامات مطرح  ••••  شناسة دادگاه ••••

  شده 

هاي  ويژگي ••••

مانند (كار  بزه

  )يتسن و جنس

  تسهيالت  ••••

پژوهش  ••••  نوع دادگاه ••••

هاي  خواهي 

  مطرح شده 

بودجه و يا  ••••

: هاي واقعي هزينه

بر اساس نوع و 

  فعاليت

ساختار  ••••

  سازماني 

نوع جلسات  ••••  

  دادگاه

توصيف فرايند  ••••

  ركان ويژها

جلسات  ••••  

  دادگاه

تاريخ  ••••

  رسيدگي

هاي  رسيدگي ••••  

  قضايي

پيشينة مادي  ••••  نوع مختومگي ••••

  بر اساس نوع 

  

مرور زمان  ••••  

  پرونده

    نوع محكوميت  ••••

        ها  محكوميت ••••  

      شده  هاي رسيدگي پرونده ••••  

      نرخ تكرار جرم ••••  
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  ركن قضايي و نوع اطالعات برپاية هاي اطالعاتي،اي از نيازمندينمونه. 1 شكل
  نوع اطالعات  ركن قضايي

  زندان

  حجم پرونده
هاي  ويژگي

  پرونده
  توصيف كيفي  منابع

        

اشخاص  ••••  كنترل 

  شده  پذيرفته

نوع جرم  ••••

شديدترين (

  ) ها جرم

پرسنل مكمل  ••••

  :و يا نيرو

بر اساس نوع يا 

  فعاليت 

  دامنه  •••• 

  فراگيري ••••  1ها بازگشتني ••••  شناسة شخصي ••••

نرخ تكرار  ••••  اي  شناسة منطقه ••••

  جرم

هاي  ويژگي ••••

مانند (كار  بزه

  )يتسن و جنس

خدمات ارائه  ••••

  شده

ميانگين  ••••  

ثبتي و (زندانيان 

  )واقعي

  تسهيالت ••••

بودجه و يا  ••••  ها نوع آزادي ••••  شناسة سازمان  ••••

: هاي واقعي هزينه

بر اساس نوع و 

  فعاليت

ساختار  ••••

  سازماني

زمان  ••••  ها آزادي ••••  

  شده سپري

توصيف فرايند  ••••

  اركان ويژه

  پيشينة مادي بر اساس نوع ••••      

  اهليت بر اساس نوع ••••      

  

                                                 
1 Revocations  
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  ركن قضايي و نوع اطالعات برپايةهاي اطالعاتي، اي از نيازمندينمونه. 1 شكل
  نوع اطالعات  ركن قضايي

  
  حجم پرونده

هاي  ويژگي

  پرونده
  توصيف كيفي  منابع

        ابير بدون بازداشتتد

اشخاص  ••••  كنترل 

  شده پذيرفته

نوع جرم  ••••

شديدترين (

  )ها جرم

پرسنل مكمل  ••••

  :و يا نيرو

بر اساس نوع يا 

  فعاليت

  دامنه ••••

اشخاص  ••••  شناسة شخصي ••••

دوباره 

  شده  پذيرفته

  فراگيري ••••

هاي  ويژگي ••••  كاران  شمار بزه ••••  اي  شناسة منطقه ••••

مانند (كار  بزه

  )يتسسن و جن

خدمات ارائه  ••••

  شده 

ها و  بزه ••••  شناسة سازمان  ••••

  ها شكني قانون

  تسهيالت  ••••

بودجه و يا  ••••  ها  نوع آزادي ••••  ها  آزادي •••• 

: هاي واقعي هزينه

بر اساس نوع و 

  فعاليت 

ساختار  ••••

  سازماني 

توصيف فرايند  ••••  زمان سپري شده   

       اركان ويژه

  نوعپيشينة مادي بر اساس  ••••     

  اهليت بر اساس نوع ••••     
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هاي و دادهپردازش، خروجي  ورودي، پيوند ،مندنظامرويكرد  يك در )3.25
هاي شاخص اين .ضروري است جداگانه و نهبررسي آنها با يكديگر و  منابع

مندي بهره[براي  هادرخواستدر كنترل  نهايتبيد نتوانمي كيفرينظام عدالت 
در [عدالت كيفري ] نظام[يند اخدمات، فر ارائةكيفري، الت عدخدمات ] از

هاي نظام عدالت بين نهادها و بخش پيوند، كارانبزه ]به پروندةرسيدگي 
 اثرها و ها، هزينهبخش ساير يك بخش بر گيريتصميم كيفري، پيامدهاي

و وار اي فهرستخالصه. دنمفيد باشعدالت كيفري و خدمات  هاگيريتصميم
 .نشان داده شده است )2( شكلنظام عدالت كيفري در  آماربارة ضيحي درتو

عملكرد  بازتابكه براي را آماري ص شاخ گونه چهار ،اين چارچوب توضيحي
] راجع به[اطالعات (آمار ورودي : دهدنشان مي، ستري نيازنظام عدالت كيف

آمار  ؛)تاس به ثمر رسيدهكار چگونه (آمار پردازش  ؛)پرونده حجمجريان و 
  ). شدهنابع مصرفم( منابعو آمارهاي  ؛)است بدست آمدهچه چيزي (خروجي 

كه در بسياري از كشورها اجراي عدالت  راجع بههاي آماري مجموعه )3.26
- دستاورد پايهبلكه بيشتر  ند،ند نيستمنظام ريزيبرنامه دستاورد نوعا موجودند،

هاي آماري كه داده دريابدكن است مم يدر نتيجه، كشور و اندپلكانيهاي ريزي
- فعاليت راجع بههايي داده تقريباو دارد هاي پليس فعاليت راجع به ايگسترده

 هاي آماري يك كشورجموعهم همچنين، ممكن است. ندارد هاي قضايي
منابع شامل كمتر اما  ،دربرگيرندهاي نهاد را به طور كامل ها و خروجيورودي

هاي كلي اولويتبارة در كه اين موضوع مهم استزيابي ار. شوند يندهااو فر
 مطرحبلندمدت در مدت و هم توانند هم در كوتاههايي مياطالعاتي، چه پرسش

  .دنشو
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  آمارهاي عدالت كيفري مندنظامچارچوب توضيحي رويكرد . 2 شكل

  نوع شاخص آماري  ركن قضايي

  بع آمار منا  آمار خروجي   آمار پردازش   آمار ورودي   

درخواست  ••••  پليس

  خدمات پليس

رويدادهاي  ••••

  شده  تحقيق

فيصله جرايم  ••••

پس از تفهيم  يافته

  اتهام 

  پرسنل مكمل ••••

رويدادهاي  ••••  

كيفري گزارش 

  شده به پليس

كار  مأموران به ••••

  شده گرفته

  نيروي صالحيتدار ••••

رويدادهاي  ••••  

  كشف شده 

فيصله جرايم  ••••

به طرق  يافته

  ديگر

  زينهه/ بودجه ••••

        

    متهمان  ••••    مظنونين  ••••  

مظنونين  ••••  

  بازداشت شده

  شده  هاي بايگاني پرونده ••••  

  توسط مقام پيگرد

      

هاي  پرونده ••••  مقام پيگرد 

شخصي مطرح 

  شده 

جلسات دادگاه،  ••••

بر اساس نوع 

  رسيدگي دادگاه

هاي  پرونده ••••

شخصي رسيدگي 

شده، بر اساس 

  رسيدگينوع 

  پرسنل مكمل ••••

  دار نيروي صالحيت ••••  

  هزينه/ بودجه ••••  اتهامات مطرح شده ••••  

  تعداد محكومان ••••      

هاي  پرونده ••••  ها  دادگاه

شخصي مطرح 

  شده

هاي  پرونده ••••  جلسات دادگاه ••••

شخصي رسيدگي 

شده، بر اساس 

  رسيدگينوع 

  پرسنل مكمل ••••

هاي  رسيدگي ••••  

  قضايي

  نيروي صالحيتدار ••••

مرور زمان  ••••  اتهامات مطرح شده ••••

از (ها  پرونده

نخستين جلسه تا 

  )صدور حكم

  هزينه/ بودجه

نرخ تكرار  ••••  

جرم 

  )ها بازگشتي(

ها، بر  مجازات ••••

  اساس نوع پرونده

ميانگين هزينة هر  ••••

  محاكمه 

  مجازات، مبلغ   مدت ••••  هاي مطرح شده خواهي پژوهش  ••••  

     جزاي نقدي و غيره

ين شمار ميانگ ••••  ها  پذيرش ••••  ها زندان

 ]آمار[(زندانيان 

ها، بر  آزادي ••••

  ]جرم[اساس نوع 

  پرسنل مكمل ••••

  نيروي صالحيتدار ••••لغو آزادي  ••••  
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مشروط و تعليق 

  مجازات

  )ثبتي و واقعي

  هزينه/ بودجه ••••  ها و تخلفات شكني  قانون ••••  

كاران  بزه(نرخ تكرار جرم  ••••  

  )بازپذيرش شده

    

      

تدابير بدون 

  بازداشت

ميانگين شمار  ••••  ها  يرشپذ ••••

  كاران  بزه

ها، بر  آزادي ••••

  اساس نوع

  پرسنل مكمل ••••

نرخ تكرار  ••••

كاران  بزه(جرم 

  )بازپذيرش شده

  نيروي صالحيتدار ••••  ها و تخلفات شكني قانون  ••••

  گنجايش برنامه ••••      

  هزينه/ بودجه ••••        

 
 

  .دشومي شخص يك شامل همة اتهامات عليه» پروندة شخصي«: نكته

شيوع مربوط به ، كاربران هم به آمارهاي هاي قضايية بخشهم در) 3.27
 وكه به اين ترتيب شامل آمار انباشته آن نياز دارند؛ و هم ميزان وقوع ] جرم[

 زندان به ، كاربران آماراهداف برخي پرتوبراي مثال، در  .شودمي جاري
به ، ديگر اهداف پرتو در وها ها و آزاديپذيرش ـ شاملندان اطالعات جاري ز

 آمار ريزيپايهبنابراين، . ندنياز دار جمعيت زندان در يك زمان خاص تاطالعا
  .صورت گيرد انباشتهآمارهاي جاري و ] هردو گروه[بايد برپاية  كيفريعدالت 
  شمارشواحد 

هر بخش . است شمارشمشكل واحد  ،ملي آمارهاي ةمقايس مانع اصلي )3.28
 هايشفعاليت اساسا برپايةكه  هاييبه شيوهاطالعات را  ي،كيفراز نظام عدالت 

ممكن است پليس از واحدهايي  .كندو ثبت مي شناسايي ،اندريزي شدهپايه
 معموال. استفاده كند انمتهم ديدگان وبزه، مظنونينمانند رويدادها، اتهامات، 

در . شمارنديبرمها را ها و مجازاتها، اتهامات، محكوميتها، پروندهدادگاه
زندانيان را محاسبه كاران و بزه ]آمار مربوط به[اصوال ها زنداناين فرايند، پايان 

به يك يا چند متهم  كاربزهشامل يك يا چند  ممكن است رويدادها. كنندمي



  دامنه و محتواي نظام ملي آمار عدالت كيفري :سومبخش                                                                                   

79 

شده رويداد گزارشدر نتيجه، يك . شودديده بزه چندعليه يك يا جرم ارتكابي 
ممكن  ،به عالوه. كندارائه نميدادگاه  رونده را به، لزوماً يك پپليس بوسيلة
يك چند جرم عليه يا يك به كه  كاربزهيك يا چند به  پروندة دادگاهيك  است

اي كه با حكم به پرونده 10 ،بنابراين. ، مربوط شوداندمتهم شده ديدهبزهيا چند 
اهد بود كه اينگونه نخو لزوماًاند، شده رسيدگيمجازات حبس از سوي دادگاه 

  .اندرفتهزندان  تن به 10
-تصميم با پليسهاي كليدي پيوند بين تصميم برقراري است كه بديهي) 3.29

. ستندمارزش هاي مربوط به آزاديتصميم باهاي دادگاه تصميم و دادگاه هاي
- ميدر عدالت كيفري ارزيابي  1»عبور از قيف«فرايند در اين روش، براي مثال، 

 منجر ؟ چه تعداد از اتهاماتانجامندبه تفهيم اتهام مي مد از جرايچه تعدا. شود
چه تعداد از  ؟يتبه محكوم از پيگردهاد؟ چه تعداد نشومي پيگردبه 

هاي حبس به انواع از مجازاتچه تعداد  ؟ ومجازات حبسها به محكوميت
ساختن سنجش براي ميسر ،مشترك شمارشاحدهاي برخي و .رسندها ميآزادي

 اند، يك ويژگي كهضروري ،دش اطالعات از يك بخش نظام به بخش ديگرگر
 تأييدتوانايي و  دهدميرا افزايش  هاتحليل داده امكانزيرا  ،مطلوبستبسيار 

  .كندفراهم مي را به شكل مطمئني هاكيفي داده
منحصر به فرد خود را در  ي، هر بخش بايد نيازهاي اطالعاتعين حالدر ) 3.30

 مجال دربرگرفتنرسد به نظر مي. خود تعيين كندخاص ش و اهداف پرتو نق
از آنها براي يك  برخي تنها، اما داشته باشدوجود  شمارشبسياري از واحدهاي 

  .مناسبند يكپارچهنظام 
عدالت  هاي آمارطراحان نظام كه ت دارداهمياين امر بسيار  ،بنابراين )3.31

واحد يك  نياز داشته باشند، ن استكمميي كه ساير واحدها دركنار، كيفري
 تنها ،»شخص«، زيرا بيني كنندبراي هر بخش پيش محورشخص شمارش

                                                 
1. Funneling  
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 و دارد پيوستگياست كه در سراسر نظام عدالت كيفري  شمارشاز  يواحد
 نهادهايبراي . سازدمي پذيرامكاننظام را در سراسر ] اطالعات[جريان  ارزيابي
؛ براي است »متهمان«هاي مربوط به دادهمنظور از شخص، گردآوري پليس، 
ة هم(است  »خصشه ـ پروند«ها برپاية دادهآوري به معناي گرد ،هادادگاه

 برپايةها آوري دادهها، به معناي گرد؛ و براي زندان)اتهامات عليه يك شخص
شناسة «چنانچه هر بخش بكارگيري عالوه، به. است» شدهاشخاص پذيرفته«

ساير ] انجام[و  سوابقميان پيوند برقراري  ،بپذيرد نيز را يكسان» يشخص
-بهبود ميرا يند عدالت كيفري از پويايي فرا مانگسترده درككه  ييهاتحليل

به عنوان يكي از  محورهاي شخصداده گنجانيدن. شودپذير ميامكان ،بخشد
 ]راهبهم[ نيز] ها راداده[پذيري قياس بهبودمزيت  ،نخستين شمارشواحدهاي 

  .يكسان استها بخش همة زيرا تعريف شخص در ،دارد
انگاشته  فني ]ايجنبه[تواند مي شمارش هايرويهكه موضوع در حالي) 3.32

هاي مربوط به وفصل شود، تصميمهاي رسمي حلشود كه قرارست با فرمان
هاي دربارة سودمندي داده اساسي هايداللت، ]هاداده[بندي ردهشمارش و 

؟ اگر كندثبت ميچگونه  را كيفري رويدادهايبراي مثال، پليس . دارند شدهتهيه
، براي شودم گوناگوني يجرامرتكب  »رويداد«در يك  كار به تنهاييبزهيك 

جرم براي  تنها شديدترين چنانچه ؟چند جرم بايد ثبت شود اهداف آماري
، ينگونه استا كه در بسياري از كشورها همانطور د،اهداف آماري محاسبه شو

شدت براي  ميزانافزايش  در عين حال،و وقوع ميزان  آمار كاهش ،نتيجه
كه آمارها در يك يابد هنگامي وخامت ميمشكل . است خفيفرويدادهاي 

شدت چگونه ] ،در اينصورت[. درون كاربهفهرست مسائل جنايي مانند  فهرست،
چيستي و ربارة گيري دتصميم، فني هايحلاز راه جدايشود؟ مي شمارش

 بخشرسمي، بايد  هايها و آموزشقواعد، رويههمچنين  شمارش وچگونگي 
  .را بازتاب دهدنيازهاي كاربران  و باشد ريزيبرنامهيند اصلي فرا
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  بندي جرم هردطرح استاندارد  بكارگيري
واحد  ،يكي از اينها. مبنايي دارد ، چندين نيازمنديهر نظام آماري) 3.33

ي ميهمه جرا. استم يجرا استاندارد بنديردهو ديگري حور مشخص شمارش
برخي د، بايد بوسيله نشو منجر عليه متهم رسمييك اتهام به طرح توانند كه مي

هر جرم را منحصراً وند و شمي بطور يكپارچه اجرا 1ارذكدگ هايسامانه از انواع
وري اطالعات آگرد ،استاندارد بنديهرد اين طرح .بندي شوندهردد، نكنتعيين مي

طرح استاندارد . كندمي پذيرامكانرا  جناييرفتار  راجع به پذير و معنادارقياس
كيفري عدالت  رآما ملي هاي نظامز مهمترين نيازمندييكي ا ،جرمبندي هرد

  .است
الت كيفري، هر بخش عد هاي اطالعاتينيازمندي ريزي مفصلبهنگام پايه )3.34

 باشد، فتنيها پذيربندي جرم كه براي همه بخشهرد اگيرفريك طرح  ريزيپايه
اطالعات بمنظور گردآوري  2هاي انباشته،گردآوري دادههاي برنامه. اهميت دارد

 .دنهاي استاندارد جرم نياز داربنديردهها، به پرونده حجم ]راجع به[ مبنايي
اطالعات جرم را  معموالًكه  هاگردآوري داده در بايگاني يكسانهاي حتي برنامه

برخي  به ،اهداف نماياندنبراي  د،نكنمي گردآوريممكن  ترين شكلمفصلدر 
يك طرح  موارد،در همه . ندنياز دار ات جرمعاطال كردنهاي خالصهشيوه

تواند مي طرحيچنين . است بندي جرم ضروريهردمراتبي سلسله
  :تبيين كندرا زير  ]هاي[مندينياز
  ي پرونده؛هاگردش دادهو تحليل  اركان متقاطع نهايي سازييكپارچه) الف
عملياتي  اندازچشم در پرتو هاداده معنادارترسازماندهي  درپذيري انعطاف) ب

  ؛قضاييدر هر بخش 

                                                 
1. Coding System 
2. Aggregate Data-collection 
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هاي درخواست ها در پاسخ بهبازسازماندهي داده برايكافي  تفصيل) پ
   موردي؛ عاتاطال
  .كشور كيفري قوانين در سازگاري با دگرگونيپذيري انعطاف) ت
 جرمبندي هرد مراتبيسلسه براي طرح را مبنايي يختارسا )3( شكل )3.35

 يهاي اطالعاتو اولويت كيفري قوانين مجموعه تواند باميكند كه پيشنهاد مي
-هرد Nهاي اصلي م در گروهيتوضيحي، جرا نمونةدر . باشد هماهنگكشور 

  .هاي فرعيبنديهرددر  ردههر  ، وردهدر هر هر گروه  اند؛بندي شده
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  بندي جرمهرد مراتبيسلسه نمونه طرح .3 شكل

 )N-1 هايهگروه شمار(مجموعه قوانين كيفري 

  جرايم خشن: 1گروه 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جرايم مالي: 2گروه 

  جرايم مواد مخدر: 3گروه 

  جرايم قاچاق: 4گروه 

.  

.  

.  

  ساير جرايم: Nگروه 

  كشيآدم: 1ردة 
 1: قتل عمد درجة 1طبقة فرعي  

 2: قتل عمد درجة 2طبقة فرعي 

: قتل شبه عمد 3طبقة فرعي 

 .

 .

 .

 Jطبقة 
  

  شروع به قتل عمد: 2ردة 
  سرقت مقرون به آزار: 3ردة 

.  

.  

   ،مجموعه قوانين كيفري
، بندهاي اصلي و فرعي

 ياها شكنيقانون] موارد[
را  شدهاتهامات بايگاني

  .كنندتعريف مي
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  شناسي، اجتماعي و اقتصادي  هاي اطالعاتي جمعيت ينيازمند .ث

پيوند ديگر هاي آمار زمينه با كههنگامي اي،در هر زمينه آمار اجتماعي )3.36
آمار  درستي اين موضوع دربارة. يندترين آمارهابخشمفيدترين و آگاهي د،يابمي

-مجموعه نزد هايداده بهنخستين، هاي حتي تحليل. كمتر نيست كيفريعدالت 

گران بخواهند تحليل چنانچهبراي مثال،  .نيازمندستغيرقضايي هاي آماري 
افزايش جمعيت  بتوان با را كه در آن افزايش جرمتعيين كنند  را ايدامنه

 ،رواز اين .د بودخواه نياز يهاي جمعيتبه داده بديهي است كه شمارش كرد،
، )هزار نفردر هر صد كاريبزه] نرخ[براي مثال، (رخ يك جرم ن شمارشبراي 

به آمارهايي  بتوانرا  كيفريآمار عدالت چنانچه . ستنيازي جمعيت يهادادهبه 
ترين كاربردي كنند،توصيف مياقتصادي و اجتماعي را  هايزمينهكه پيوند داد 

   .كندعمل مي كيفرينظام عدالت  ،در آن محيطد كه نشومي هاييداده
قتصادي و اجتماعي بسيار هاي اي راجع به زمينهآمارها ةفهرست بالقو )3.37

جرم هاي شاخص طراحيبمنظور هايي طوالني است، اما دسترسي به چنين داده
 سازيهاي جنايي و آسانبراي درك دادهرا چارچوبي كيفري، عدالت و 

 نكتهن تريشايد مهم .سازدمشي فراهم ميپژوهش خط، تحليل و طراحي، اداره
در بررسي رابطة بين جرم و  1معلولي، ي ـعلهاي حليلم براي تهرگونه اقدا در

هاي داده ،پيشگيري از جرم نوآورانةارزيابي راهبردهاي  و ريزيپايهيا در  رشد
 دربرگيرندةاقتصادي و اجتماعي  پذيردگرگونهاي كه محيطباشد  2ايزمينه

  .كنندتوصيف مي را به آنهاي جرم و پاسخ
  :دنشوشامل موارد زير مي ايزمينه ري آمااصل هايرده )3.38

                                                 
1. Causal Analysis 
2. Contextual Data 
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و تركيب  يتمانند ميزان جمعيت، سن، جنس ،تيشناخهاي جمعيتداده) الف
هاي خارجي شماركشور مبدأشان، كارگران مهاجر و  شمارجمعيت،  نژادي

  ؛و كشور مبدأشان غيرقانوني
 انند نرخم ،فرصتساختارهاي هاي مربوط به بويژه داده ،اي اقتصاديهداده) ب

و خدمات  كاال و توزيع درآمد واقعي، الگوهاي مصرف استخدامو توزيع 
  ؛كيفيت زندگيگوناگون به عنوان معياري براي 

 فرصتساختارهاي  يي كهآنها مانندهآموزش و رفاه،  ]مربوط به[ هايداده) پ
، مانند سطح سواد، تركيب نيروي كار بر اساس سطح سازندآشكار ميرا 

 ]خدمات[كنندگان دريافت شمارسرپرست، هاي تكخانواده ارشمآموزش، 
  ؛رفاهي

ناشي از  يميرهاوميزان مرگ، مانند سالمت] مربوط به[هاي داده) ت
  .يا ابزارهاي خشن هابيماري، تصادف 1خودكشي،

 و هابنديطبقهها و بنديردهريزي مفاهيم، زمينة پايه در كارهابيشتر  )3.39
اي نهاده ساير از سوي ،ايزمينهآمارهاي  برايقواعد  و وضعهمچنين ثبت 

انجام شده  هااين داده گردآوري ولآمار مسؤ ملي هاياداره شامل كشورها،
  .شوند مندبهره كاراز اين  توانندميعدالت كيفري گران كارورزان و تحليل. است

  
  ييهاي اجرااولويت شناسايي .ج

شده هاي ارائهبندي دادهردهاي و اي دادههو توضيحات مجموعه هانمونه )3.40
-پايهدر سطح  كهزيادي  هايتفاوت ، با توجه بهبراي هر كشور بخش،در اين 

. مناسب نيست ،ميزان، به يك وجود داردبين كشورها آمار عدالت كيفري  ريزي
، از قضاييمشي اداره و خط رويپيش و مشكالت ياطالعات يهانياز ،عالوهبه

  .ندمتفاوت ديگر كشور كشوري به

                                                 
1. Suicide  
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نهادهاي  بهشده م گزارشجراي ، بردر بيشتر كشورها ،كيفريآمار عدالت  )3.41
راجع به [هاي كشورها هم داده برخي ممكن است .استوارند قانون مجري
شماري از  تنهاقضايي خوبي داشته باشند، اما هاي دادهو هم  بازپرورانه] تدابير

هاي پيچيده و چنين داده بايگانيبراي  اي شدهريزيپايههاي نظامكشورها 
نظام  ها در سراسركاران و پروندهبزه جاييجابه اي كهبگونه، دارندبغرنجي 

 ؛ديدگانبزههاي ويژگي ؛هاي انساني و منابع ماليهزينه ؛]كيفري[ عدالت
  .از آنها بدست آيد كارانبزهو رفتار  ؛هاي شهروندان نسبت به جرمنگرش

رويكردي [، كيفرينظام آمار عدالت  بهبوديك رويكرد مطلوب براي ) 3.42
ها و اف، شكرا مقايسه موجودهاي داده به شدههاي مشخصكه نيازمندي ]است

و هايي براي پركردن خالءها طراحي و اجرا مجموعه و ها را معينتفاوت
ي رد شفافتوان چنين رويكمي به ندرت، با اين حال. كندرا اصالح مي هاتفاوت

، بوسيلة آنكه  ترندبه دنبال يك رويكرد كاربردي ها،بيشتر موقعيت. برد كاربهرا 
در  هايي كههاي موجود مقايسه شوند تا حوزهشده با دادهي مشخصهانيازمندي

چنين  كه ستاينمهم  .معين شوند شوند،تر برآورده ميآسان هانيازمندي آنها
 متفاوتهاي و همچنين، اولويت نون برقرارنداكهايي را كه نظام ،رويكردي

دربارة و نگراني  كيفري، منابع انساني و مالي محدودعدالت  دولت و بويژه نظام
مطابقت ] با شرايط موجود در كشور[ و بازتابها را كنندگان دادهمسؤوليت تهيه

  .دهدمي
- ميخص مش ايهاي دادهزيادي از نيازمندي شمارهايي كه در موقعيت )3.43

حل مناسبي راه تواندمييك نظام آماري  طراحيبراي  پلكاني، يك رويكرد شود
 ،بنابراين. منابع معموال كميابند و بر باشدهزينهممكن است  خوب آمار .باشد
ي كه قرارست دادن به موضوعات حساسو اولويت ست كه براي تعيينينمهم ا

هاي تحليل، شونديفري گنجانده كعدالت  رآما نظام بهبوديا  طراحي برنامةدر 
  .انجام شود دقيقي
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 هانيازمندي اين شود كهاين پرسش مطرح مي ،سپس، با تحليل نيازمندي )3.44
  توانند برآورده شوند؟ مي تاچه اندازه

  ؛اندگردآوري شدههايي كه تاكنون داده بوسيلة) الف
  ؛ندشومي آساني اصالحهايي كه به داده بوسيلة) ب
ها را برآورده ازاز ني ايگسترههاي آماري جديدي كه مجموعه لةبوسي )پ

  .موجود قابل اجرايندمنابع با و  خواهند كرد
تمايز نيز  هميشگيو  گذراطراحي يك نظام آماري بايد بين نيازهاي  )3.45

آهسته و يند افر ملي،يك نظام  ريزيپايه). پايين جدول :ك.ر(قائل شود 
احي طرويي به نيازهاي هميشگي پاسخگ بمنظور ايدب نخستاي است و پيچيده

مهم نيستند،  گذرات كه نيازهاي سيمعنا ناين بدان ] البته[. گذراشود تا نيازهاي 
. باشند وندهپيشر يريزي يك مجموعه آمارپايهتوانند مبنايي براي بلكه نمي

 شيپژوه هايبررسييا  ويژههاي پيمايش با توانمي بيشتر گذرا راهاي نياز
 دگرگوني چندبارةاز اشتباه  پرهيز. كردبرآورده ] شكل[به بهترين محور موضوع

 اطالعات هايدرخواست با سازگاريبراي  هوندپيشرآماري  هايمجموعه
  .ستا يكباره، امري حائز اهميت

، د كه از ادارهندار اشاره ياطالعات موردنيازاز نوع  به آن نيازهاي دائمي
 دنكنپشتيباني مي كيفرينظام عدالت  كاركردهاي وندةپيشر طراحي و ارزيابي

 ،گذراهاي نياز ).بعاهاي منو داده پروندههاي و ويژگي حجم ،براي مثال(
-يا بازبيني خط كه هنگام طراحي شودموردي مربوط مي هايپرسشمعموالً به 

-يندي را پيش ميافر ]هابه اين پرسش[ پاسخ. دنشومطرح مي قضاييهاي مشي

  .د شدآوري نخواه، اما اطالعات دوباره گردكشد

  

  هاي عدالت كيفري شاخص: تر طراحي گسترده .چ

آمارهاي  ةهم مقايسة يناپذيرامكان ،قيقتو درح نبودنعملي توجه به با )3.46
كه  شده اصليوضوعات تعريف برخي م اي برفزاينده تأكيدكيفري، عدالت 
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پذير و هاي قياسداده راي ارائةب] موارد[پذيرترين ترين و امكانضروري
ترين و پايدارترين مهم بهپاسخ كيفري، هاي عدالت شاخص هستة .ندهمسان
. است كيفرياري در عدالت گذاداره، طراحي و سياست مربوط به هايپرسش

هاي عدالت كيفري المللي و ملي، آگاهي از اهميت شاخصدر ميان نهادهاي بين
و توسعة اقتصادي، در حال بين جرم و رشد  ةرابط نظارت برو  دركبراي 

  .افزايش است

هاي جرم و عدالت هاي اجتماعي، شامل شاخصشاخص بطور كلي،) 3.47
اميد به روندهاي و  ، اوضاع و احوالشرايط تا كندكمك مي ها، به دولتكيفري

را عمومي  يهامشيها و خطو تأثير اجتماعي هزينه هازندگي در جمعيت
، در كيفريهاي جرم و عدالت بنابراين، شاخص. كنند نظارتو ارزيابي 

-تفاوتو  مشكالت نظارت برو  شناسايي بههاي اجتماعي، چارچوب شاخص

  .كننداجتماعي كمك مي هاي
يي اشاره دارد كه براي به يك شاخص اجرا بيشتر، شاخصنوع ديگر ) 3.48

دولتي  هايمؤسسه عملكردهاي عمومي و هزينه وريبهرهمدي و سنجش كارآ
از  يي، نوعاهاي اجتماعي و اجراهاي آماري شاخصنيازمندي. رودمي كاربه

به  شوند و همچنين،ميآوري گرداداري  هايبايگانيدر اطالعاتي كه معموال 
اقتصادي و  ةهاي دادپايگاه سايربا  كيفريآمارهاي عدالت  سازيدنبال يكپارچه

آمارهاي اقتصادي  ساير كيفري وعدالت  آمار لذا بايدرود، ، فراتر ميانداجتماعي
  .بندي شوندبطور مشترك رده و اجتماعي

تواند به هاي كليدي ميشاخص طراحي روي بر توافق، بطور خالصه )3.49
  .قرار گيرد توجهمورد  كيفريعدالت  نظام آمار ريزيپايهبعدي  گامعنوان 
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 دالت كيفريگردآوري آمار ع :چهارمبخش 

  
اي از تا اندازه كه هاداده آوري و پردازشگرد يها و رويكردهاشيوه) 4.1

-بايد نيازمندي: كنندپيروي مي سومدر بخش شده ارائههاي اطالعاتي نيازمندي

-هاي راجع به گردگيريدر عين حال، تصميم. هم درنظربگيرندهاي كاربران را 

گذشته و ساختار  كارهايعي و فرهنگي، اجتما نيازهايها بايد آوري داده
برخي عوامل يا . دربرگيرندسازماني نظام عدالت كيفري در كشور را 

ها آوري دادهترين شيوة گردهاي اصلي در تعيين بهترين و كاربرديمحدوديت
 گردشها شامل منابع دردسترس، اين شيوه. تبيين شده است چهارمدر بخش 

ها به عنوان بخشي از گردآوري دادهبه  اطالعات، مالحظات فني راجع
هاي آماري  راجع به استخراج داده مشكالتهاي عملياتي اطالعات، مانند  سامانه

] بايگاني[ دربرابر ]هاداده[ بايگاني انباشته هاي عملياتي، رويكرد از سامانه
ها در گردآوري دادهنمونه  ]انباشت[كامل در برابر  انباشتو رويكرد  يكسان

  .شودمي
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  منابع دردسترس. الف

تأكيد  ايداده هاينيازمندي هاي شفافاولويت تعييناهميت  بر سومبخش  )4.2
 ، اغلبآماري ريزيپايهدردسترس براي  بودجةكه  فرض ، با اينكرد

به همان اندازه  هاآوري دادههاي گردشيوه گزينشدر  وضعيتاين  .ستمحدود
اي هاي دادهمجموعه هاي بالقوةمزيت، تحليل نيازمندي كاربر. درست است

گردآوري هاي احتمالي كردن هزينهمشخص ،گام بعدي. كندمي مشخصرا  ويژه
كه بايد مورد توجه عواملي . دقت آنها حفظ شود، تا آنجا كه ستهاداده اينگونه

تخصص آماري، دسترسي به  ريزيپايهوضعيت كنوني : عبارتند از د،قرار گير
  .فناوري اطالعات پذيريرسداخلي و دست

ها بايد در ، هزينهارزيابي راهبردهاي جايگزين برايدر اين چارچوب،  )4.3
با  توانمي را فايدهـ  هزينه تحليلدر نوعي  هايابهام برخي. توجه باشند كانون

هاي آزمونپيش و هاگستردة بررسيبكارگيري  كه 1پلكانييك رويكرد ] اتخاذ[
  :ها عبارتند ازاين شيوه. داد، كاهش سازدپذير ميامكانگوناگون را 

از آساني عيين اينكه آيا اطالعات ضروري بهبراي ت پذيريامكان بررسي) الف
  يا خير؟  شوندبازيابي مي كنوني هايبايگاني

، در پيمايش هايپرسشيا  ويژه هاياينكه آيا فرمبراي تعيين  هاآزمونپيش) ب
  دهند؟ارائه ميرا  شدهبينياطالعات پيش شده،بينيهاي پيشفرم
 در يهايا پيمايش هااعتبار مجموعهبراي ارزيابي  آزمايشي هايبررسي) پ

يا  ايهاي ناحيهنمونهنخستين در پيشنمونة آزمايشي  ياجرا بامقياس باال 
   ؛اي كوچكمنطقه

 هاييهطراحي و آزمون رو در آنها برايكه  شناختيهاي روشبررسي )ت
آشكاري شده هاي گذاري، سرمايهاثربخشي -هزينهبر ي مبتنيهاگردآوري داده

  .است

                                                 
1. Incremental Approach 
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  اطالعات گردش .ب

 نخست كيفري،هاي نظام عدالت فعاليت راجع بهبيشترين اطالعات ) 4.4
كليدي  هايبخش به تازگي،. اندثبت شدهدستي  هايفرماز انواع  برخيمبناي بر

هاي در نظام اطالعات عملياتي، در محيط حاصالسازي و براي ذخيره اطالعات
فرايند زيرا  ،سازي اطالعات مهم استذخيرهشكل . شوندذخيره مي خودكار

عيين را تملي  هايداده گردآوري ةبرنام دراطالعات  جابجاييراي موردنياز ب
   .كندمي
- اطالعات برروي كاغذ ذخيره مي كه همه يا بيشتر(در يك محيط دستي  )4.5

ها آوري دادهگردهاي ها يا فرمنامهپرسش بكارگيريبا اطالعات معموال  ،)دشو
ند، به نظام اطالعات متفاوتپرسش انواع براي هايي جدولكه متشكل از 

 بكارگيريمعموالً هر پاسخگو، با . دشوفرستاده مي هاي مليگردآوري داده
 بطورنتايج را كند و ميدنبال  ش رااطالعات موردنياز 1حسابرسيهاي كاربرگ

بايگاني رويدادمحور يا  ]رويكرد[در رابطه با  .فرستدمي آمار منظم به ادارة
بايگاني يا  انباشتهرويكردهاي : پ بندپايين، : ك.ر(ها دادهآوري گرددر  يكسان
، فرم رويداد جديديا  پروندهبراي هر ، پاسخگو )هاگردآوري داده در يكسان

از اطالعات دستي ثبت شامل  يندفرااين پرونده، ر در ه. كندپر مياي جداگانه
  .شودهاي كاغذي ميآمار برروي فرم ادارةبه  فرستادنعملياتي و  هايبايگاني

از  كامالً متفاوت هاي خودكار، فرستادن اطالعات به ادارة آمار،در محيط) 4.6
 ز راهاي موردنياا بيشتر دادهكه همه ي خودكارهاي محيط. است دستي رويكرد

هاي فعاليتاز ، معموالً براي پشتيباني كننداي ذخيره مييك سامانة رايانهدر 
عملياتي به  سامانةها از ادهبراي فرستادن د. شوندعملياتي طراحي مياصلي 

 ايرايانهيك برنامه  نگارش يكم، گزينة. وجود دارداصلي  ةآمار، دو گزين ةادار
چاپي  يهايگزارش) دادههاي گوناگون سازي بخشبا خالصه(است كه بتواند 

                                                 
1. Tally Sheets  
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اي است كه برنامه نگارش ،دوم گزينة. اداره آمار فرستاد كه بتوان بهكند  تهيه
و به طور  كندميبراي اطالعات موردنياز جستجو  را 1عملياتي يك سامانة

و ذخيره  پوشة الكترونيكي بايگانيدر يك را هاي موردنياز داده همة خودكار
، نوار بوسيلة نتواميشوند، كه با رايانه خوانده ميرا  هان دادهاي سسپ .كندمي

دوم  گزينة. فرستاده شودبراي اداره الكترونيكي با اينترنت  شكلبه  ديسكت يا
 را آمار ةبراي بار دوم در ادار هاداده نياز به گرفتنزيرا  ،ستبسيار كارآمدتر

  .كندبرطرف مي
برخي  ترتيب، آنهابه اين . خواهند شد تركيبها با محيط هاموقعيت برخي )4.7

هاي خودكار ذخيره در سامانهوري ملي رنامة گردآرا كه ب موردنيازاطالعات 
در  چاپيفرم  بر روي تنها كه ساير اطالعاتدر حاليخواهند داشت، ند، كمي

 هاداده جابجاييهاي شيوهاز  يتركيبها، موقعيتدر اين . دسترس خواهند بود
  .دشو گرفتهكار بهتواند مي شد، توضيح داده در باالكه 

اطالعات عدالت  دهد كه چگونه انواع گوناگونيم نشان چهار نمودار )4.8
از  ،)بعاو اطالعات من پروندههاي ، ويژگيپرونده حجممثال، براي (كيفري 

شان ن] نمودار[اين . يابندجريان ميملي  آمار ةهاي عملياتي پليس به ادارسامانه
 بهو مستقيماً  شمارشهاي دستي محيط درتوانند ها ميدهد كه چگونه دادهمي
سپس  و گرفته بايگانيخودكار  سامانةيك  بوسيلةيا د نمنتقل شو چاپيهاي فرم

اطالعات . فرستاده شوند به ادارة آمار شود،در فرمي كه با رايانه خوانده مي
عملياتي  هايسامانهدر  هموارهاً تقريب ،پروندههاي و ويژگي حجممربوط به 

-آوري دادهگردتوانند مستقيماً در نظام مي ،نتيجهو در شوندميپليس گنجانده 

دسترسند هاي عملياتي درسامانهدر  كمتر بعامن اطالعات. پرورش يابندي ملي ها
كنترل  هايسامانهمالي جداگانه، منابع انساني يا  هايسامانهاز بايد بيشتر و 

                                                 
1. Operational System 
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 با بيشتر، نيز به طور جداگانهكيفي  هايتوصيف. آوري شوندگرد 1يموجود
بدست  از چركنويس نگارشبا يا  گوناگونگردآوري اطالعات از اسناد عملياتي 

  .آيندمي
  

  هاي عملياتي اطالعات فني راجع به سوابق و سامانه هايهمالحظ .پ

مربوط [فرم ا در ها رزيادي از داده شمار ،نظام عدالت كيفري يك كشور )4.9
ترتيبات ، فرايندها ،اوضاع و احوال، كارانبزه، ديدگانبزه سوابق رويدادها،] به

، هاداده اين .كندو منتشر مي نگهداريتوليد، گردآوري،  ،رسيدگي و تصميمات
بمنظور و نوعاً ست هاپروندهرو راجع به هريك از پيشمواد خام تصميمات 

اين . شوندميسازماندهي ها در برخي سامانه ،كردن اهداف اداريبرآورده
  .گيرندمدنظر قرار ميعملياتي  يهاسامانهمانند معموال  هاسامانه

 شكلبه هر  معموال »اطالعات سامانة«اصطالح  در نظام عدالت كيفري، )4.10

 دربارة يمديريت ماهانه هايين تا گزارشمظنون نام شامل 2،صندوق بايگاني از
 كاربهها دادگاه از سويه ك هاپروندهخالصههاي تا فهرست ،جرموقوع  ]ميزان[

هر  شامل» اطالعاتسامانة «، كتاب اين اهداف در راستاي. اشاره دارد روند،مي
سازي، تحليل و انتشار اطالعات راجع ، ذخيرهدريافتكه براي  شودمي ينديفرا
و  ترتيبات رسيدگيدها، اوضاع و احوال، فراين، كارانديدگان، بزه، بزهبزهبه 

  .آيددرمياجرا  شوند، بهمربوط مي] كيفري[ نظام عدالت به اموركه  تصميماتي
هريك ة رگيري درباسازي تصميمبمنظور آسان اطالعات عمليات سامانة )4.11

و نظارت بر  يك نهاد 3ايدر سطح عملياتي يا رويه بكارگيريبراي  هاپروندهاز 
كاران يا ، بزههابزهجاي آماري ب هايسامانه ،برابردر  .دشوطراحي مي كرد آنكار

                                                 
1. Inventory Control Systems 
2. File Box 

3. Line Level 
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اين  دادننشانبراي . پردازندها ميآوري و تركيب دادهگرد، به ترتيبات رسيدگي
پيشينة جنايي  آماري سامانةبا  پيشينة جنايي عملياتي تفاوت، مقايسة سامانة

رستي از هر و فه 1نگاريانگشت كاربزههر  ،عملياتي سامانةدر  .ستمفيد
 .شودمي پيوست نگاريانگشت سابقةبه  كاربزه تشريفات مربوط بهدستگيري و 

اشخاص هاي عملياتي راجع به گيريدر تصميم اي،سامانهكاربران چنين  معموال
كند، مي متمايزرا  عملياتاطالعات سامانة آنچه . مشاركت دارندمعين 

متمايز فردي د و اطالعات شومي مطرحاست كه  هاييپرسش اختصاصي بودن
پاسخگويي  براي اين سامانه، پيشينة جنايي يآمار سامانةدر مورد . زستموردنيا

نسبت  2،برگلريشدگان بازداشت يدستگير زمان ميانگين مانند هاييپرسشبه 
نگين ايا مي اندمحكوم شده سرانجام كهبراي برگلري شده اشخاص دستگير

افزايش  ميجرا ديگر انواع در مقايسه بابان آن مرتكدستگيري  آن، چهمجازات 
  .پردازدو چه نيافته باشد، به انباشت اطالعات مي يافته

يك بخش بسيار مبنايي اطالعات  ،كيفريعدالت  يدر نظام عمليات )4.12
يك  قلمرو قضايي هويتيا  ويژه جغرافيايي شده، موقعيتگردآوري

جرم خاص و موقعيت  وط به يكمرب خيابان نشانيمثال، براي  .رويدادست
. )يعني، مرجع مكاني( شودكرده، حفظ ميمحاكمه كار را بزهمكاني دادگاهي كه 

در  ،جرم گرتحليل به عنوان ابزار توانميرا هاي ديجيتالي نقشه ،با اين اطالعات
پارچگي سامانة اطالعات كي .ايجاد كرد 3اطالعات جغرافيايي سامانةيك 

تر و ارائه مديريت بهتر، بازيابي سريع امكان ،آمار جنايي ايكارهدر  جغرافيايي

                                                 
1. Fingerprint Record 
2. Burglary: 

قتل، تجاوز به  بزهبه منظور ارتكاب چهار به ملك ديگري  به عنف تعرض و ورود
  ).م( و تخريبعنف، سرقت 

  
3. Geographic Information System (GIS) 
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اطالعات  تهية اين سامانهبه عالوه، . كندفراهم ميرا  جناييهاي دادهپيشرفتة 
-مي آسان جغرافيايي هايواحد پيكربندي ويژةبراي را  مكاني شدةارجاع جنايي

  .كند
  هاي عملياتي هاي آماري از سامانه موضوعات راجع به استخراج داده

 عمليات اطالعات هايسامانههاي آماري كه براي كيفيت مجموعه )4.13
-شان را بازتاب مياداري سوابقعملياتي و  هاياند، كيفيت سامانهشده ساخته

- پايهيكي از بزرگترين موانع . دهندارائه مي نادرست آمار ،نادرست سوابق. دهد

با اين . هاي اداري استسامانهو  قسواب ناسازگاري كيفري،آمار عدالت  ريزي
-ه نيازهاي اداري را برآورده ميك هم عملياتي خوب هايسامانه، حتي حال

 معتبر را آمار] تهية[براي ضروري  ميزان اطالعاتسازند، ممكن است انواع و 
  .نداشته باشند

بايد  كيفريعملياتي اطالعات عدالت  هايجنبه، مطلوبدر يك موقعيت  )4.14
-سامانة كامال رايانهبا هر دو بخش  يكپارچه شوند؛ آمار با بخش بسيار تدق با

كار آشنا كسي كه از سوي يك بزهبراي مثال، . شدة اطالعات عدالت كيفرياي
، با گردآوري و يك افسر و بهمراهدر اداره پليس  شده است، 1ديدة تهاجمبزه

همچنين  و بزه مكان ارتكاب و زمان، راجع به هاي مربوطهمة داده ثبت
. ، اطالعات رويداد را تهيه خواهند كردديدهكار و بزهبزه راجع بهاطالعات 

 ، در صورت وجود،ديده و متهم رابزه پيشينة كيفريتواند مي سپس، سامانه
 ،به طور خودكار سامانه. بفرستدبيشتر  تحقيقبراي  و آن رابازيابي كند 

كند؛ مي پااليشسامانه را ماري بخش آ براي ورود بهمتغيرهاي موردنياز 
 هفتگي و ماهانه هايتهية گزارشبراي  را هاكه پردازش بيشتر داده] بخشي[

سامانة يك . فرستدمي آن فراتر از به سطح منطقه و را دارد و آنهاعهده بر
كه  را تخصيص خواهد داد هوندپريكپارچه  بطور خودكار شماره ،مطلوب

                                                 
1. Assault  
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-مي پذيرامكان كيفرينظام عدالت  بجايي در سراسربهنگام جاپرونده را  رديابي

 دادگاه محليو  مقام پيگرد، از اداره پليس به هپروندبايگاني رونوشتي از . سازد
، همگام با پيشرفت پرونده. شود، فرستاده ميكندرسيدگي ميپرونده به كه 

فه اضارا به فايل  محكوميتمربوطه، شامل اطالعات  اطالعات عمليات ،دادگاه
به زندان  اين فايل ،شودميصادر  1حكم حبسكه  جاييدر  سپس،. خواهد كرد

نظام،  بازپروري يهادر سازماندادگاه و هم هم در . شودميفرستاده  همربوط
آنگونه كه در  هاي موردنظر،را از فايل اطالعات آماري يك سامانة مطلوب،

هدف . كندمي پااليش ،شوندمي آمدمراحل گوناگون فرايند عدالت كيفري روز
كردن اطالعات وارد كيفري،اطالعات عدالت كامال يكپارچة  سامانةنهايي يك 
 هاينيازمندي، اما در چنين روشي، استمرتبه راي يك ، تنها بهر پرونده

  . خواهد شدبرآورده  درون و بيرون نظام عدالت كيفريكاربران  ةهم ]اطالعاتي[

                                                 
1. Incarceration 
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پليس به ادارة  يدهي عملياتهاي گزارشهگردش اطالعات از سامان. 4 شكل

آمار ملي 
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 اين موقعيت، توصيف شد مطلوبموقعيت  يك باالدر همانگونه كه  )4.15
 فراگيري، كيفيت و هابسياري از محيطدر . واقعاً در محيط واقعي وجود ندارد

موضوعات حساس  بر همان، عملياتي هايسامانهدر  كيفريعدالت  سوابق
 اين حوزه پرسنلممكن است . مانندباقي مي كيفريعدالت  رآما گردآوري

، مناطق ونهادها  ها،بين افراد، اداره ؛ وهمسان پر نكننديا  دقتبهها را گزارش
  .انجام شود بطور متفاوت ]اطالعات[و ثبت  تعريف

از لحاظ تواند ، ميعملياتي هايسامانهو  سوابقكيفيت  بهبودو  بازنگري) 4.16
و بنابراين، عدالت كارآمدتر و (گيري بهتر اطالعات و تصميم ]به دستيابي[

 بيشتر يهامزيت از آنجا كه. داشته باشدمستقيمي  هاي فوري و، مزيت)مؤثرتر
-سرمايه خواهان ايفزايندهبه طور  سازانتصميمشوند، مي آشكار به آساني

اين حوزه كه  پرسنلعملياتي و آموزش  هايسوابق و سامانه بهبودگذاري در 
  .باشندسوابقند، ميو حفظ  تهيهول مسؤ

 ةهم به ندرتعملياتي هاي سامانه. دشوارترست فراگيريحل مشكل  )4.17
طراحي كاري چنين براي مگر اينكه  ،كنندهاي آماري را برآورده مينيازمندي

هاي آماري مجموعهبرخي كشورها، برخي در براي مثال، . دشده باشويژه 
در اين . شوندتهيه ميشود، ناميده مي 1مشترك ةپايگاه داد سامانةه آنچ بوسيلة
 وتوجه كاربران عملياتي و آماري  گروه هر دو ياي اطالعاتهنيازمنديبه شيوه، 

نيازهاي مانع  ،نيازهاي يكي] پرداختن به[ تا شودميريزي پايهه انسام يك
 ،ستمحوررايانه ياتاطالع هايسامانهدر مشترك  ترتيباين يك  .ديگري نشود

اطالعات  سامانة دستي آن را درنبايد چرا  كهمحكمي وجود ندارد  هيچ دليلاما 
 گروه مشترك اينست كه هر دو ةپايگاه داد رويكردمزيت اصلي . برد كاربه

- به. كننديكساني دريافت مي آموزش و پشتيباني فني ،كاربران آماري و عملياتي

] آن هم[ اصلي ايراد. شوندبار ثبت ميتنها يك ياهاي دادهنيازمنديعالوه، 

                                                 
1. Common Database System 
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اجراي سامانة براي  تكميليديدة آموزش پرسنلبه  هرادر ادمعموال ست كه اين
ظايف عملياتي و نه وظايف و نه نسبت به آنها] كهدرحالي[، نيازستاطالعات 

  .ول نيستندآماري مسؤ
 سوابقيا مستقيم از  عملياتي هايسامانهاز ، بيشتر آماري هايسامانه )4.18

 بهها، آوري دادهگرد] راجع به[ گيري، تصميمدر هر مورد. شوندتأمين مياداري 
هاي آماري و عملياتي سامانهرابطه بين  عملياتي، هايسامانه گيري دربارةتصميم

 سامانة آماريچگونه و به چه شكل به يك سامانة عملياتي  يهاو اينكه داده
بايد موضوعات زير را ، طراحان يندادر تحليل اين فر. اردداده شود، بستگي د

در پشتيباني  كنندهمشاركتمنفعت نسبي يك نهاد ) الف: قرار دهند توجهمورد 
  ها براي آمارهاي ملي چيست؟داده ارائة. 2و  ي خود؛اي عملياتكردهكار. 1: از

 ليمافني و منابع  كمكآموزش، چه نوع ها به داده كنندگانمشاركت) ب
  ؟دسترسي دارند

را  كنندگانمشاركت] شده از سويارائه[خام  ةدادچه ميزان نده آورگردنهاد ) پ
  كند؟ تواند مديريتمي
-از نظر ارزش قانوني، ويژهاي هاي دادهمجموعه و روايي با توجه به پايايي) ت

 اههاي گردآوري دادهكداميك از سامانه شده و ردشده،احكام ابراممانند ، شان
  د؟نهاي اطالعات آماري را برآورده سازد نيازنتوانمي ]شكل[به بهترين 

هاي تا چه اندازه توانايي سامانه ها به شكل انباشته ارائه شوند،چنانچه داده) ث
  آماري براي تحليلشان محدود خواهد شد؟

  ها گردآوري داده در يكسانبايگاني و  انباشتهرويكردهاي 
 مربوط مانند اينهاو  كارانبزه، ويژه هايپروندهبه  ،ياتيعمل سامانة] هر[ )4.19

مربوط  باشد تا اطالعات تركيبيداشته فردي هاي منحصربهشناسهو بايد  شودمي
ها، داده مجموعة متناسب با .كنار هم قرار داد بتوانرا  شخصيا  پروندههر  به

 هايشمارهبراي مثال، : عمل كندبه چندين روش تواند مي ]سامانه[ اين
كار را به بزهكه  يهايداده ةو همكار اثر انگشتان بزه توانند بامي كيفري شناسايي
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 اي تعيينبگونه تواندمي هپرونديا شماره باشند؛  مرتبطدهند، آن شماره پيوند مي
 فردبهبه طور منحصر بتوان موردنظر را پروندةهاي مرتبط با داده ةكه هم شود

  .كردمشخص 
، اهميت بسزايي در شناساييطراحي و هاي فناوري دربارة پژوهش )4.20

 كنار هم كليد شناسايي، منطق] آگاهي از[ زيرا دارد؛ملياتي هاي عطراحي سامانه
 .ستنظر، پرونده يا رويداد موردافراد مربوط بههاي داده ةهم قرار دادن

آماري تا آنجا كه نظام . گوناگونندآماري  در نظام مشكالت شناسايي
ساير  ها ياپرونده، هابزهد فرمنحصربهشناسايي ، انباشتهپيش از  ]هاي[ورودي
در نظام  شناساييمشكل اصلي . يابدبروز نميي لمشك، گيردمي كاربهرا  عناصر
ها يا بنديردهمرتبط با  يهاموعه دادهپذيري چينش مجبه امكان ،آماري

  .شودمربوط مي ي يكسانمتغيرها
يا  خاصموقعيت جغرافيايي  راجع بههاي عملياتي، داده سامانةيك در  )4.21

 اطالعات معموال. شوندحفظ مينوعا  ،رويداد يك قلمرو قضايي شناسايي
 كاربهدر نظام آماري  شمارشيك معيار به عنوان  قضايييا  جغرافيايي زماني

هاي اشتانب در رابطه با. ندنيست 1از يك متغير مستقل بيشاغلب، و  روندمي
 نظام آماري] هايشمارش[همزماني آنها با عملياتي،  سامانة قضايييا  جغرافيايي

يند افرتواند مي سامانهجغرافيايي هر /قضاييتفاوت در مبناي . اهميت دارد
  .پيچيده كند اطالعات را عمليات سامانةآماري از يك اطالعات  گرفتن

انباشت اهميت سطوح جع به گيري رابراي هر مجموعة آماري، تصميم )4.22
بايگاني هاي در مقايسه با داده ،هاي انباشتهاصلي گردآوري داده هايمزيت .دارد

به دنبال آن  آمار و بوسيلة ادارةشده اينست كه ميزان اطالعات دريافت يكسان
در همان سطح معموال ها داده زيرا ،است كاهش يافته يهاي تحليلنيازمندي
-دريافت مي ن شكلي كه گزارش خواهند شد، در فرم جدوليبه هما انباشته و

                                                 
1. Independent Variable 
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ويژه در يك انباشته، بههاي دادهگردآوري  گاهي ست كهمزيت ديگر اين. شوند
  .ستترپردازششان آسانتر و هزينهكم نشده،ايمحيط رايانه

 هاي انباشته،در مقايسه با داده يكسانبايگاني هاي داده با اين حال، )4.23
هاي بايگاني در دادهبطور قابل توجهي ، سطح جزئيات. يت مهم دارندچندين مز

از . انجامدمي هاپذيري در تحليل دادهش انعطافافزاي بيشترست كه به يكسان
از  مجموعههر  بندي متقاطع، امكان جدوليكسانبايگاني هاي آنجا كه داده

 موردي هايپرسش اي ازگسترده به طيفد نتوانمي ،كنندفراهم ميمتغيرها را 
، پاسخ پرداخت ه آنهاهاي انباشته بتوان با رويكرد گردآوري دادهكه اغلب نمي

هاي قواعد و رويه] وضع[، با يكسانبايگاني هاي عالوه، دادهبه. دهد
ها بررسي كيفيت داده ها را درتوانايي سامانهزيادي  ميزانبه ، اعتباربخشي
اي گسترده طيفو اصالح  شناسايي، بايگاني هري به با دسترس. دندهافزايش مي

، جوابگو باشندمنابع  چنانچه. شودمي پذيرامكانها داده كيفياز مشكالت 
 هاداده انباشتبايد بر رويكرد  هابراي گردآوري داده يكسانبايگاني  رويكرد

  .بگيرد يپيش
 بهاست و  مهم انباشت، گزينش سطح انباشتههاي آوري دادهدر گرد) 4.24

  :كه عبارتند از بستگي دارد همالحظ چندين
  ؛سطح جزئيات موردنياز در تحليل و نتايج) الف
  كه قرارست ساخته شود؛ ايپايگاه داده نوع) ب
  ؛كيفريآمار  دفتر در هادادههاي مديريت توانمندي) پ
  ؛هاكنندگان دادهمشاركت هايتوانمندي) ت
  .نامتمركز يا تركيبي از اين دو است ،متمركز هاداده گردآورينظام  اينكه) ث
سطح جزئيات مورد نياز براي تحليل، شايد ] يعني[، مالحظة نخست )4.25

 1»نمونه«هاي نسخه، هاداده طراحان گردآوري چنانچه. باشد] مالحظه[ مهمترين

                                                 
1. Mock up Versions 
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، آماده كنند، پديد آورندخواهند كه ميبندهايي را كلي جدول جزئيات طرحيا 
  .شوندمياشتباه ، كمتر دچار انباشتيين سطوح مناسب در تعاحتماالً 

اما دو  گوناگون است، ،آماري موردنظربه كاربردهاي  بسته انباشت، دامنة )4.26
هاي بنديردهو  يچارچوب زمان: دشوجهاني به كار گرفته مي تقريبا جنبة آن

ي زمان چارچوب. جغرافيايي] منطقة[يا  تشريفات اداري، قلمرو قضايي برمبتني
-مربوط مي ويژهرويدادهاي  بهيا تاريخي است كه  ، زمانعملياتي يك سامانة

آماري، زمان يك معيار  نظاميك در . يا صدور حكم بازداشت، بزهمانند  شود،
 كارانبزه يا شمارشده م گزارشيجرا شمارآيد، مانند به شمار مي انباشت
بارة دراطالعات بيشتر براي  .تقويمي لبه زندان در يك سا شدهفرستاده

 )الف(بخش  :ك.ر ،هاداده يكسانبايگاني  هاي انباشته در برابردادهرويكردهاي 
  .پيوست

رويكرد انباشته و هر دو  بكارگيري تركيبي ةها، گزينمحيط برخيدر  )4.27
بايگاني هاي براي مثال، داده. باشد و مطلوب مناسب تواندمي ،يكسانبايگاني 
-مشاركتبوسيلة يك دفتر ايالتي يا استاني، از  متمركزند به طور توان، مييكسان

ايالتي يا  دفتراز  انباشتههاي كه دادهآوري شوند؛ در حاليگردكنندگان محلي 
  .شوندملي فرستاده مي آمار نشريةدر  بكارگيرياستاني به يك مخزن ملي براي 

  هاي نمونه انباشت كامل در برابر گردآوري داده
دربارة ـ  اي كالني هم داردكه پيامدهاي هزينه ـ تصميم مهم ديگر )4.28

-داده گردآوريكامل و  انباشتگزينش بين  ،هاداده گردآورييا راهبرد  رويكرد

كوشد بايگاني مياست كه  فراگيري شيوة ،كامل انباشت. استنمونه برپاية  ها
براي . گردآوري كند ايقوهبال ةكنندة دادرا از هر تهيه يكسانيا  ههاي انباشتداده

از هر نهاد  هاداده گردآوري به، كامل انباشت رويكرد بخش پليس،در مثال، 
 رويكرددر . انجامدميپليس  بهشده گزارش هايبزهگذار راجع به سياست

 نهاد نمونة از يك تنهاشده، م گزارشيجرامربوط به هاي ، دادهبر نمونهمبتني
. شوند، گردآوري ميشودانگاشته ميل نمايندگي از كاي بهمجموعهپليس كه زير
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پيگردها در  راجع بهاطالعات  تواندمي ،نمونه] هايداده[يك نوع ديگر از 
-مي انگاشتهها در يك سال پيگردهمه  بيانگركه  را شدههاي زماني انتخابدوره

  .كند گردآوري ،شوند
كيفري ري آمار عدالت ي گردآو، برابسياري از كشورها ،به طور سنتي) 4.29

همة اطالعات ] دستيابي به[، زيرا گيرندمي كاربهرا  شيوة انباشت كامل
را بسياري از كاربران رويكرد اين . ستدنظرم ]جنايي[ رويدادهاي

قضايي در يا امكان تحليل نتايج را براي هر واحد جغرافيايي  زيرا ،پاسخگوست
كنندگان مشاركتكاربران و  بهكند و فرصت ديدن نتايج را فراهم مي كشور
 دهد تابه آنها امكان مي ]مزيت[ اين .دهدويژه ميقلمروهاي قضايي  ياها حوزه

 قلمروهاي قضايي،با را خودشان  واحدهاي جغرافيايي و قلمروهاي قضايي
  . مقايسه كنندهاي ملي و ميانگين مشابه مناطق جغرافيايي

بهترين  كامل، در هر موقعيتي باشتان رويكردممكن است  اين حال،با  )4.30
 رويدادميزان  بينيتنها به پيشآماري  چنانچه طراحانبراي مثال،  .نباشد گزينه

 ايگيري، شيوهنمونه ممكن است ،توجه نشان دهند هاي مليبرخي پديده
از انواع  برخيبراي پاسخگويي به . كامل باشد انباشتتر از تر و سريعارزان

  .ضروري نيست دقت ها، هموارهپرسش
گيري نمونه شگردهايهاي قابل توجهي در ، پيشرفتسال گذشته 50در  )4.31

تر تر و ارزانسريع گرفتنبرخي اوضاع و احوال، امكان كه در شكل گرفته 
- را براي آمارگران فراهم مي نظرهاي موردهاي دقيق از مجموع پديدهبينيپيش

اطالعات  ميزان و دشبامنابع مالي محدود زمان و  اگربويژه  ،گيرينمونه. كند
براي و  را ايجاب كندكامل  انباشتاي بازدارنده از هزينه رويكرديك  ،موردنياز

  .مؤثرست ]يك اقدام[، دسترس باشددرنيز تخصص فني  گيري،طراحي نمونه
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 ،گيرينمونه كامل يا انباشت رويكردهايست كه گزينش ايننكته اصلي  )4.32
به دو در معرض اشتباهند، هر ،رويكرددو هر .است 1كردننگينسسبك يك نوع
ات و جزئيدقت  ميزان برحسبد نتواندو ميو هر نياز دارند فنون كيفيكنترل 

  .دنمفيد باش موردنياز
 انباشت كامل] به شكل[ها داده گردآوريكه دهد نشان ميكنوني  روية )4.33

ها، شده، دادگاهجرايم گزارش ازمانند آنهايي كه  ،اصليآمار ] گردآوري[براي 
-وري دادهگردآ، برابردر . ترستآيند، مناسبها بدست ميبازپروريو  احكام

اتي هاي عملياطالعاتي كه بدست آوردنشان از سامانه گرفتن براي ،نمونه هاي
و  هاگيديدهآمارهاي مربوط به بزه ، مانندترستپذير خواهد بود، مناسبامكان

  .نشدهم گزارشايجر

  

  
  

                                                 
1. Trade-off  



  پردازش آمار عدالت كيفري :بخش پنجم                                                                                                             

                                              

105 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيفريعدالت  پردازش آمار :بخش پنجم

  
 .نيازست 1به يك سامانة پردازشگر هاآوري دادهگرداز چگونگي  صرفنظر )5.1

 عبندي و تحليل بموقبراي جدول ،شدهكارآمد و خوب طراحي ةسامانيك 
توجه به مراحل و بايد با  هاداده گرپردازش ةسامان طراحي. ضروري است

 هاي تجهيزاتنيازمندي ؛كارگزيني و آموزشهاي نيازمندي ؛پردازش هايهروي
 ها و منابع مالينيازمنديو  ؛هر عمليات براي زماني هايبرنامه ؛و امكانات

  .صورت گيرد
مورد  هايانواع تحليل بر، بايد ويژه هايرويهو مراحل  راجع بهتصميمات  )5.2

از  پيشنهادي، پيش هايجدول چنانچه ،ثالبراي م .باشنداستوار  هاداده ازنظر 
اختصاصا براي تواند مي پردازشتعريف شوند،  به دقتها دادهپردازش 

  .شود طراحيسازي اين نيازها برآورده
، هارايانهبه نقش  ،هاپردازش داده در حوزة هاپرسشترين يكي از ضروري )5.3

بخش  ادامة همين در وعاين موض. شودمربوط مي 2هاانهيارريز فناوريشامل 

                                                 
1. Processing System 
2. Microcomputer Technology 
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 ها بازنگرياصلي پردازش داده و مراحل فرايندها، نخست. خواهد شدبررسي 
 ؛ويرايش ؛سازيو ايمنسازي ذخيره ؛و ثبتدريافت : شد كه عبارتند ازخواهد 

  .هاحليل دادهو ت
  

  ها پردازش داده هايرويهو مراحل . الف

  هادريافت و ثبت داده
همانطور كه . كردگوناگوني دريافت و ثبت  هايشيوهبه  وانتمي را هاداده )5.4

- به شكل از پيش يا بايگاني يكسانهاي فرم يا برپاية هاداده در باال اشاره شد،

هاي خودكار، در محيط. شوندميچاپي دريافت هاي برروي برگه شدهمحاسبه
 فرستادهكننده افتبه ادارة دريمستقيماً شوند، هايي كه با رايانه خوانده ميداده
ساير يا به  فصليماهانه،  روزانه، هفتگي،بصورت  توانميرا ها داده. شوندمي

ها به يك روش دريافت داده ممكن است. كردبندي دريافت تقسيم هايروش
به  اطالعات سامانةكردن به وارد برايو  1يتحقيق پروندةخالصه ، مانندد، شو

گردآوري و وارد يك نهاد بوسيلة  هاداده ممكن است. دتبديل شو ديگر شكل
ه نهاد ديگري ، بيسامانة اطالعاتآن براي ورود به يا  شود شسامانة اطالعات

  . دفرستاده شو
و  كدگذاريو مستندسازي قواعد  هاي ثبتفرم يحاطر در بيشتر موارد، )5.5
. گيرندمورد بررسي قرار مي بديهيبه عنوان موضوعات فني و  ،بنديرده
چه  اينكه گيري راجع بهاشاره شد، تصميم ينهاي پيشبخشكه در  انطورهم

روشن  هايرويهارائة قواعد و . دارد واجد اهميت ،شودميچيزي و چگونه ثبت 
چگونگي ثبت و ويرايش دربارة  پرسنلمستندسازي و همچنين، آموزش رسمي 

  .نيز اهميت دارد هاداده

                                                 
1. Investigative Case Summary 
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  هاداده سازي و ذخيرةايمن
-ذخيره براي رايانهو چه كارت بايگاني، كمد بايگاني، دفتر كل جعبهچه  )5.6

سازي براي ذخيره هاييرويهاطالعات بايد  سامانة، يك روند كاربهها سازي داده
شناسايي و  بتوان آنها راكه سامانه، بطوريها در گذاري دادهشاخص ؛اطالعات
و  ؛زيكي يا استفاده غيرمجازفي آسيب دربرابرها سازي دادهايمن كرد؛بازيابي 

  .دداشته باش هاا اصالح كردن دادهي، اضافه، حذف آمدروز
 ، از بايگاني سادةكردسامانه گوناگوني وارد  هايشيوهبه  توانرا مي هاداده )5.7

هر . ايهرايان پايانة ها بهداده مستقيم كردنتا وارد يك كمد بايگانييك فرم در 
 بازيابي سازيبمنظور آسانبايد  سامانة بايگاني، رودمي كاربهروشي كه 

ها داده احتماال كه هاييشيوهدرك  بايد ،بنابراين و طراحي شود ]اطالعات[
  .بازتاب دهد بيشترين كاردبرد را دارند،

  هاداده تأييدويرايش و 
 ، اعم از اينكه سامانه دستي باشد يا خودكار،]ي پردازش اطالعات[هارويه )5.8

هستند كه امكان  هاييرويهدرميان اينها، . شوند وضعها براي ويرايش دادهبايد 
مانند ( متناقضها دادهممكن است  .كنندفراهم ميرا  هاناهماهنگيشناسايي 

-مانند بزه( نامعمول ،)دتولد باش تاريخاز  زودتركه ممكن است  بازداشت تاريخ

معمول است، مجازات  موردنظربزه آنچه براي از  تربرابر طوالني كاري كه سه
 با اينكه. ناهماهنگ باشد ،موضوعه مشي و رويةقانون، خطبا يا ) شده باشد

، يك برنامه آماري تأكيد شود هادادهي با كيفيت باالآوري گرد بربايد  همواره
، ياداده خالءهايو  خطاهاكردن برطرفدربارة چگونگي هايي دبايد رهنمو

  .باشد داشته اصليهاي داده بدون تحريف
روزآمد يا ند شدنگمكه در حال  هاييداده ههر بخش از مجموعهمچنين،  )5.9

 ها، خطاهاناهماهنگي كه بههنگامي تا .، بايد با ويرايش شناسايي شونداندنشده
ناست كه ين معاين بد .الءها رسيدگي نشده است، ويرايش كامل نيستخو 

 كاراين . باشندداشته  »هاپاكسازي داده«براي هايي رويهابزارهاي ويرايش بايد 
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هاي برنامه درصورت بكارگيري، همانطور كه بر باشدزمان نهايتبي تواندمي
 .هاي دستي ضروري باشدبرخي مداخله ممكن است هماي ويرايش رايانه

هاي روزآمد يا جديد از منبع نياز ممكن است مداخلة دستي به گرفتن داده
-داده[چرخة ارائة بهنگام كوشد بر كه همزمان ميك توصية زمانداشته باشد، ي

  .را نيز برقرار نگه دارد، اما در برخي شرايط كار گريزناپذيري است ]ها
  هاتحليل داده

- مي هاآن بوسيلةكه  هايي استشيوهاي از گسترده طيف منظور از تحليل، )5.10

براي  هاييتواند شامل شيوهتحليل مي. مرتب كرد در سامانه را هاداده توان
با سازي آنها ، خالصهترتيب تاريخالفبايي يا به شكلبه  هاداده كردنمرتب

 متقاطع هايبنديجدولارائة ها، ها، نسبت، درصدها، نرخهابكارگيري فراواني
 ]كيفري[ نظام عدالت همةاي رايانهسازي الگوهاي شبيه طراحييا  ترپيچيده

له يا أ، مسپرسشتحليل شايسته نيازمند اينست كه يك يك  در هر مورد، .شود
و  هاروش، هارويهمشكل مناسب مطرح شود تا به تحليل جهت دهد؛ بايد 

 در هابا داده مرتبط خبرة انگرتحليلو ؛ برد كاربهبراي تحليل مناسبي منطق 
ه شمار بليل تح پايگاه داده اندازي صرف يكراهكه نكته  اين درك. دنباش اختيار

تحليل قرارست چنانچه . اران مهم است، براي مديران و سياستگذآيدنمي
هاي ، دسترسي به دادهطرحخوشهاي پرسش] تنظيم[، شوداي انجام شايسته

. ضروري است، موردنظر موضوعديده در آموزش پرسنل] استخدام[مناسب و 
  .بخش ششم: ك.جزئيات بيشتر در زمينة تحليل، ر ديدنبراي 

  ها و موضوعات راجع به دسترسي امنيت داده .ب

كيفري، حساسـند  عدالت  هاينهاد فايلشده در بيشتر اطالعات نگهداري )5.11
هـا  سـازي داده ايمـن ] ةشـيو [بهترين  راجع بهمسائلي  باعث بروز موضوعو اين 
 ،به ويـژه  .شودمي از آنهاو سوءاستفاده  1و دستكاري 1دسترسي غيرمجاز دربرابر

                                                 
1. Unauthorized Access 
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امنيـت و كنتـرل    تـأمين بـراي   هـايي رويـه ] بينيپيش[ كيفري،ه عدالت در حوز
  .است ضروري كيفريعدالت  آمار ها براي تضمين يكپارچگيي به دادهدسترس

  
  هاپردازش داده هايفناوري .پ

 مهم در هاياشاره شد، يكي از تصميم اين بخشدر ابتداي همانطور كه  )5.12
كه در حالي. شودمربوط مي] آنها[ 2شدناينهراياچگونگي به  ،هادهپردازش دا
به طور قابل  ايامكانات رايانهدسترسي دارند،  رايانهكشورها به  تقريباً همة

منابع  كههنگاميحتي . استاي از كشوري به كشور ديگر متفاوت مالحظه
نظام عدالت  ه در، ممكن است به طور گستردنددر دسترس يدر كشور ايرايانه

بسياري ها، باوجود ظرفيت زياد پردازش خودكار داده .نرفته باشند كاربه كيفري
در . كننددفتري اعتماد مي كارهاي دستي هنوز كم يا زياد به ،كشورها از

 امكانات پيشرفتةبا  كشورهايحتي در معموال پردازش دستي، هنوز حقيقت، 
براي  سادهستي د سازي شمارشگرهايآماده، مانند نقش دارد هم هاپردازش داده

  .نخستين هايگزارش پايةها بربررسي هماهنگي داده
مانند  ،نهادهاي دولتي به شدهايرايانه اداريهاي سامانهورود بيشتر  )5.13

 ايپيچيده پرهزينه ويند افر، و عمليات و آمار قضايي بزه اندركاردستنهادهاي 
-ايرايانهكان دارد ام .انجامدبه طول ممكن است چندين سال  كاراين  .است

 برخي بكارگيري در براي آن را تنهاكه  شوداجرا  شرايطييا  مراحلدر  كردن
ريزي براي برنامه، شرايطيهر  در. كند اجباري كيفريوظايف نظام آمار عدالت 

 .دارد پردازش، اهميت بسيار زياديمراحل  همة بسيار دقيق اي كردنرايانه
يك كوشش قابل توجه در ينه باشند و با بسيار پرهز هااشتباه ممكن است

  .شوندرطرف ب] شكل[طراحي، به بهترين مراحل نخستين 

                                                                                                         
1. Tampering 
2. Computerization  
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منابع انساني، مالي و  هر كشوري بايد برپاية نيازها، سطح توسعة آماري، )5.14
هاي كه فناوري با توجه به اينكه. ريزي كندپايه خود را اش، سامانة پردازشفني

 نگاه كلي به پيامدهاي، كنندايفا ميها در پردازش دادهاي نقش فزاينده اي،رايانه
-تمركز ميموضوع اصلي  چهار هاي زير بربخش. ضروري استاين فناوري 

 ر؛زاافنرم گزينش و بكارگيري ؛پرسنل دهيسازمان ؛پشتيباني محلي: كنند
  .افزارسخت گزينش و بكارگيري

  پشتيباني محلي
دسترسي به تخصص براي  ،اهرايانه بكارگيريعامل مهم در يك  )5.15

و  افزارافزار و نرمسخت گزينش، امكاناتپروژه، مديريت ها و مديريت سامانه
ممكن است در بسياري از كشورها، . تحليل است نويسي وبرنامه نگهداري،

در  براي آموزش الزم منابع محليپشتيباني،  و تخصص اينگونه تداركبراي 
مشاور يا  هايمؤسسهتكيه بر  نوعاً به معناي توضعي اين .دسترس نباشد

از درك ناچيزي ، ممكن است شكلكه در بدترين  است متخصصان خارجي
پردازش  ةبراي اجراي برنام .هاي ملي داشته باشندو نيازمندي اوضاع و احوال
بويژه در داخلي، تخصص  ارتقايو  فشردهآموزش ، پيشرو آماري خودكار

  .است ضروري نويسي و تحليلبرنامه
  دهي پرسنلسازمان

كه يا بايد  كندايجاد مي و وظايف جديدي هاوليتؤمس ،كردنايرايانه )5.16
پشتيباني  بيرونييك سازمان  از سويشوند يا  يكپارچهدرون سازمان موجود 

پرسنل دو سطح از  كم بهدست ها معموالداده پردازش خودكار سامانة .شوند
كه  را ييهاافزار و نرم افزار، سختسامانه كه عملياتگران تحليل: دارد نياز فني

؛ كنند، تعيين مياندهاي تحليل و پردازش ضروريازمنديبراي برآورده كردن ني
 طراحي راها براي پردازش داده موردنياز ويژةهاي نويسان كه برنامهبرنامه و

هاي ه توانمنديبهاي نرم افزاري، افزايش دسترسي به بسته با وجود. كنندمي
هاي برنامه طراحيو  ويژهكردن نيازهاي رآوردهبراي بداخلي نويسي برنامه
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در  ،ديدهنويس آموزشو كارمندان برنامهها سامانه اكنون بههم .ستنيازجديد
در بيشتر مواقع . نياز جدي وجود دارد ها، اعم از عمومي و خصوصية حوزههم

ها در ين نوع مهارتا بازار رشدا به دليل آنه ست و حفظپيداكردن آنها دشوار
به  كيفريعدالت  آماربرنامة ممكن است  .، دشوارترستجهانسراسر 

  .باشدنياز داشته  جستجوي خدمات آماري پشتيبان
، كاركنان دكننهاي پردازندة مركزي تكيه ميهايي كه بر رايانهسامانهدر  )5.17

 .شوندمي سامانهريت و حفظ مدي مسؤولفني معموالً در يك واحد مركزي 
 و از متخصصان ومستقر  آنجادر  بيشتر، ندماهر اندكنويسان برنامه كههنگامي

و  يابندبروز مي اتارتباط در بيشتر هادشواري .شوندميجدا موضوع طراحان 
كاركنان فني ممكن است . انجامندميها در تحليل و پردازش داده به ناكارآمدي

هاي مديران و نيازمندي و عدالت كيفريسبت به موضوعات اندازة كافي ن به
 توانمندياز يز به نوبة خود آنها نكارورزان عدالت كيفري كه ممكن است 

  .آگاهي نداشته باشند، حساس نباشند هايشاننياز ها در رفعرايانه
 پيش از آن،نسبت به  گذشته، دهةر دو ها دريزرايانهي رفناو هايپيشرفت )5.18

 ،افزاري جديدنرمهاي ، بستههمچنين. كرده استتررا آسانزدايي تمركز
توانند در رفع مي هارايانهبيشتر از آنچه  يآگاه كاربرپسندتر،و پذيرتر دسترس
در همه موارد، توجه به  .اندتر كردهآسانانجام دهند را متخصصان  نيازهاي

  .ضروري استي موضوعتباط بين كاركنان فني و همكاري و ار
  ايافزار رايانهگزينش و بكارگيري نرم

عدالت  در پردازش آمار بكارگيريهاي كاربردي براي برنامه طراحي )5.19
با دسترسي بسيار . نياز داردفني مان و تخصص ز ميزان زيادي به ،كيفري

با  هاي گوناگون وكاربردي باتجاري  افزارينرمهاي به بسته روزافزون
 ايفريبندهجايگزين  آساني در دسترسند،ارهايي كه بهافزبكارگيري چنين نرم
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از آنجا كه به  با اين حال،. ايجاد شده است 1هاي سفارشيبراي گسترش برنامه
هاي پردازش نيازمندي همة ]يافزاري نرم[هاآيد بسته يا بستهندرت پيش مي

با هميشه هاي اضافي و سفارشي تقرينويسيبرنامه برخي كند،ها را برآورده داده
-قابلتواند به طور افزار مناسب ميبكارگيري يك نرمبا اين وجود، . ندموردنياز

 برخيبه  كههنگامينويسي را حتي برنامه و مسؤوليت طراحيهاي هزينه توجهي
افزارهاي آوردن نرمبدستبنابراين، . ، كاهش دهدنيازست هاسازيسفارشي

بويژه در ها، داده بندييش و جدولويرابندي بمنظور نگهداري سوابق، بسته
تواند ها، ميديدة سامانهپرسنل آموزشمحدود و كمبود  ةكشورهايي با بودج

  .سودمند باشد
افـزار مناسـب   نـرم  گـزينش  ،ها، موضوع اصـلي بسته گوناگونيبا افزايش  )5.20

را كـاهش   دسـتاوردها تواند به شدت اعتبار مي افزارگزينش نرمدر  اشتباه. است
-هـاي نـرم  بستهكار با ها مهم است كه پردازش دادهبنابراين، براي كاركنان . هدد

ارزيـابي تناسـب هـر    . را ياد بگيرند و خود را روزآمد نگه دارندافزاري موجود 
  :استاصلي  پرسشچهار پاسخگويي به  نيازمندبسته، 

 شـده  طراحـي  مـوردنظر نيازهاي كردن براي برآورده تهآيا بس: هاتوانمندي) الف
؟ آيـا  اجـرا شـده اسـت   آميـزي  به طور موفقيت موردنظر كاربردبراي  ؟ آيااست

 ؟اسـت  انجام شدههاي كاربران پاسخ سايرها يا آزمون دستاوردهاي مستندسازي
هـاي  ن دادهميـزا  بـه  پـرداختن بـراي   و آماري بسـته  يشمارش هايتوانمنديآيا 

  ؟اندكافينظر مورد
كنـوني  بنـدي  پيكرتجهيزات و ه برپاية آيا بست: افزاريهاي سختنيازمندي) ب

 كـار بـه  يآميزبه طور موفقيت بسته در مقايسه با تجهيزات مشابهآيا  ؟كندكار مي
  ؟رفته است

                                                 
1. Custom-made Programs 
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 انجـام شـده   كاركنان فني بكارگيري براي مناسبيآيا مستندسازي : پشتيباني) پ
 ته بـه پيوسـ آيا دسترسـي   ؟موجودندآموزشي و كارآموزي  هايكمكآيا  ؟است

 دسـترس درسازمان  از سوي يكآيا برنامه  بسته وجود دارد؟ مربوط بهتخصص 
  ؟شده استحفاظت  بخشو اطمينان

-كـم  اجراي آنآسان است؟ آيا  برنامه آيا يادگيري :و هزينه آساني كاربري) پ

  هزينه است؟
 يشپ پذير نيست، نبايداگر امكان. ماندباقي مي فروشنده اثبات برعهدة بار )5.21
هـردو  تجهيـزات كنـوني بـا مشـاركت      راجع به واقعيهاي آزمون ]برگزاري[ از

  .شود اتخاذهيچ تصميمي  يموضوع كارشناسانكاركنان فني و گروه 
  ايبكارگيري سخت افزار رايانهو  گزينش

و ساير  ايهاي رايانهافزارسختگيري راجع به از نظر زماني، تصميم) 5.22
شود كه در توصيه مي. شودمي اتخاذباشد كه  ييمتصمآخرين بايد  ،تجهيزات

 كاربردي هاينيازمندي برپاية اي،هاي رايانهافزارسخت بر رويگذاري سرمايه
يك نظام آمار عدالت  از نگاه. اقدام شودآن، نه عكس شده و سامانة تعريف

آماري  به سطح برنامة تا حد زيادي ،موردنياز شدنايرايانه تجهيزات ،كيفري
هاي و انواع تحليلشود  پردازش كه قرارست ييهاموردنظر، ميزان و انواع داده

  .موردنياز بستگي دارد
-درازو گران  تواند فرايندياي، ميهاي رايانهسامانهخريداري و نصب  )5.23

قبولي اي قابلهيچ سامانة رايانه كيفريعدالت  آماردفتر  چنانچه. مدت باشد
پذيري و تناسب امكانات جستجوي دسترسان گام نخست، به عنونداشته باشد، 

هاي هرايان 1اجارة زمانياي در ساير نهادهاي دولتي و همچنين، امكان رايانه
  .باشد مناسبي] گزينة[تواند مي دانشگاهي يا تجاري

                                                 
1. Renting Time  
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بيشتر به ، ايمتمركزسازي تجهيزات رايانه، تر اشاره شدپيش همانطور كه) 5.24
منابع كمياب كارآمدكردن بكارگيري ها و كاهش هزينه برايعنوان روشي 

قيمت، هاي بزرگ و گرانرايانهابرها، در برخي روش .شودمي انگاشتهانساني 
 مندتوانو نسبتا ارزان  هايريزرايانه پيدايش. دنكنمي ناپذيرگريزتمركزگرايي را 

 يكزگرايتمر ميزان در پذيري بيشترانعطاف 1باز، سكوهاي ورودهمراه با 
تواند مي ايسامانة رايانهگزينش يك امروزه،  .اندپذير كردها را امكانهعمليات
بازتاب  تررا آسان تمركزگرايي آن ميزانو  كيفريعدالت  آمار نظام دهيسازمان

افزار و سازگاري سختمتمركز، تضمين نا ايسامانة رايانهدر يك بويژه، . دهد
د از نوانتناسازگار مي افزارتجهيزات و نرم. اردداهميت  آمدهافزار بدستنرم

  .جلوگيري كنند پذيرهاي ملي قياسداده آسان گردآوري
كه اتخاذ  نخستيگرفته شود، تصميم سامانة جديد درنظريك  چنانچه )5.25

- ، راهمتمركز هايابررايانهحل راه: است ايسامانة رايانه، گزينش مفهوم شودمي

-هاي نرم، دربارة بستهعالوهبه. نامتمركز يا تمركزم ندةگير/دهندهخدمات حل

-مطرح ميا هپرسش همانبسياري از شوند، افزاري كه بطور يكسان اجرا مي

 ،قرار گيرند مورد توجهبايد كه ] هاييپرسش[ترين مهم، ]آنها[ درميان. دشون
  :عبارتند از

  ؛ويژة موردنظرنيازهاي رابطه با در  هسامان گنجايش) الف
  ؛با تجهيزات موجود سازگاري) ب
   ؛خدمات، پشتيباني فني و آموزشدر ارائة كننده يا فروشنده وانايي توليدت) پ
  ؛در كشور و حضور توليدكنندگان بازار جهانيشركت در ) ت
  .هاهزينه) ث

                                                 
1. Open Platforms 
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 كيفريعدالت  ، ارزيابي و انتشار آمارتحليل :بخش ششم

  
نظام آمار هاي مهمي در ، بخشكيفريعدالت  شار آمارتحليل و انت ارزيابي، )6.1

ي را اصل موضوعات ،تحليل و انتشار عالوه،ه ب .آيندكيفري به شمار ميعدالت 
 و كابردهاي آمار كيستند انكاربر: دنآورپديد مي كيفريعدالت  طراحي آمار در

بود كيفيت تواند به بهميارزيابي آمارها و انتشار آنها آيا ؟ كيفري چيستعدالت 
 پيوستگي اين طراحي را تاتواند مي ارزيابيآيا همچنين، كمك كند؛  هاداده

 نظاماز  بهنگاممعتبر و مطمئن، آمارهاي  بههاي كاربران نيازمندي كردنبرآورده
  ؟تقويت كند كيفريآمارهاي عدالت 

  
  هاتحليل داده .لفا

 ،ريزي شوندپايهمراحل  نخستينها بايد در تحليل داده مربوط به هايطرح )6.2
هاي طرح. هاي موردنياز كمك خواهند كردبه تعيين انواع داده هاطرحزيرا اين 

-هاي آماري و دسترسيكاربران، سطح برنامههاي نيازمندي باخود  ،يتحليل

-گزينش يخوب به يتحليل هايطرح. گيرندشكل مي ايرايانهبه منابع پذيري 
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كيفري نيز كمك راي كاربران موردنظر آمار عدالت ب مارآ ارزشبه اثبات  ،شده
  .كندمي
 كهدر حالي .ها محدود شودئه و تفسير فني دادهاار بهبايد  تحليل معموال )6.3

، اندهاي آمارييافتهسياستي  پيامدهاياز تحليل تفسيري  بيشتر خواهان ،كاربران
پنداري و يي، نوعيهاكيفري، با ارائة چنين تحليلآمار عدالت ممكن است دفتر 

درپرتو ها، مشي و تفسير دادهبنابراين، تحليل خط. خطر اندازد به اعتبارش را
متخصصين  از سويتري تواند بطور شايستهرهنمودهاي كارشناسان آماري، مي

  .اجرا شود يموضوع
  توصيفي آمار

 هايو رواج برنامه كيفريعدالت  گرفتن وضعيت كنوني آماربا درنظر) 6.4
 بهدر بسياري از كشورها  كيفريآمار عدالت  ، تحليلشمارشنة واحد نمو

نمونه، ها در قالب آمارهاي توصيفي بيشتر تحليل. گرايش دارندشدن محدود
اين آمارهاي . شوندانجام ميهاي تغيير ها، نرخفراواني، درصدها، نرخ مانند

 هايپرسشياري از د به بسنتوان، ميكه در زير توضيح داده شده همانطور نمونه،
 جرايم گزارش شده شمار در يك سال معين،براي مثال، . دنمبنايي پاسخ ده

از اند؟ بوده 1ماليم يجرا ،شدهگزارشم يجرامجموع از  چند درصد ؟چقدرست
نرخ  گزارش شدند؟ ، چه تعداد از جرايمهر صدهزارنفر بزرگسال در جمعيت

  بود؟ درچق ديگرسال  بهم از يك سال يتعداد جرا رشد
عدالت  خروجي اصلي يك نظام آمار بيشتر: هاو فراواني هاانباشت) 6.5

بندي اين ردهو ) بزهاز  ،براي مثال(نمونه  شمارشواحد يك  ،كيفري
  .)سرقت يا قتل عمد ،مثالبراي ( ستواحدها

- هاي بزهمانند گونه(پردازيم بندي ظاهري ميهاي طبقهبنديهنگامي كه به رده

ها ، محاسبة آن به آساني به سوي محاسبة هزينه)بودني يا روستاييكاري، شهر

                                                 
1. Property Offences 
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ها در رود، دادهمي كاربههاي پياپي كه دادهبا اين حال، هنگامي. شودكشيده مي
و بايد ) كار، درآمد يا دورة محكوميتمانند سن بزه(شوند يك مقياس توزيع مي

تعيين نقاط پاياني براي شمارش رود و مي كاربههايي كه بنديدربارة شمار رده
ها داده ارزيابيبعد از ها تنها گيرياين تصميم گاهي. گيري شودفراواني تصميم

آمارهاي خدمات آماري ، با ارزيابي خالصهبرخي ديگر، اما ندشومي پذيرامكان
هاي ردهبكارگيري مزاياي  .كنندميكمك  هابنديرده به ملي و ساير نهادها،

چنين . ه روشن استكنندتهيهنهادهاي  ساير آماربا  هماهنگو  پذيرقياس
 بطور جدي نيز روند كاربه تحليل در هايي كه قرارستردههايي دربارة تصميم

- تأثير مي ،و پردازش شوند گردآوريها بايد كه در آن داده يبر سطح انباشت

  . دنگذار
زيرا  ،روندمي كاربه جناييهاي داده گزارشدر  بيشتردرصدها : درصدها )6.6

- به آساني شمارش ميمعين  رديفدر  رديفهاي هر براي نشان دادن نسبت

درصد؛  94 :خشنغير بزهدرصد؛  6: خشن بزه مانند(  شوند و سودمندند
در صورتي مناسب است كه تنها درصدها  شمارش. )درصد 100: مجموع جرايم

حساب  راساس قاعدةب( به اندازه كافي بزرگ باشد هاپرونده كل شمار
نوعا ، هكننداز تفسير گمراه پرهيزبراي ). ]درصد[ 50 كمدست 1سرانگشتي،

  .دشوگزارش مي با درصد نيز هاپروندهواقعي  شمار
هـا را بـويژه   نـرخ  شمارشكيفري، هاي آمار عدالت برنامه ينبيشتر: هانرخ )6.7

 مقايسـة  هـا زيرا نرخ دانند،، ارزشمند ميهاواحدهاي انباشت داده توصيفبراي 
-معمول. سازندپذير ميرا امكان ا در طول زمانههوگر هريك از ايواحده سادة

هـاي جمعيـت بـه    ، از دادهكـاري  بـزه ها در عدالت كيفري، مانند نـرخ  نرخترين 
          .دنكنعنوان پايگاهشان استفاده مي

                       

                                                 
1. Rule of Thumb 
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       جرايم شمار     

         كاري بزهنرخ  = ×–––––––––––– 000/100     
  جمعيت همة                                      

  
كه به است وابسته  شمارشيواحد  دربارةگيري تصميم به ،هانرخ شمارش )6.8

زندان، براي مثال، براي محاسبه نرخ . رودمي كاربهصورت و مخرج كسر عنوان 
 شماريا  معين دورةدر  هاشپذير شمارمعين يا  يهاتاريخزندانيان در  شمار

 ،نينهمچ. گيرندمحكومان به حبس در دورة معين، در صورت كسر قرار مي
جمعيت،  همةهاي گوناگوني وجود دارد، مانند براي مخرج كسر نيز گزينه

بايد  هاتصميماين  .انجمعيت درخطر يا جمعيت محكومجمعيت بزرگساالن، 
پذير هاي دسترسداده بهاما  ،دنگير شكل هاكاربردهاي موردنظر داده براساس
  . شوندميمحدود 

 نظارت بربراي  ات،تغيير نرخ] مربوط به[هاي شمارش: اتنرخ تغيير) 6.9
ساده اين شمارش بسيار . روندمي كاربههاي رسمي به جرم و پاسختغيير  دامنة
 دورة 2 كمدستمربوط به  هاييا داده هاداده هاي زمانيمجموعه به اما ،است

 ، در يك سال معينيك كشور هايبراي مثال، اگر زندان. نياز داردزماني 
داشته باشد، نرخ رشد اينگونه زنداني  000/65 در سال بعد، زنداني و 000/50

  :خواهد بود
                                                                                       

000/50 – 000/65       

 نرخ رشد=  –––––––––––––  = 30/0                           

                           000/50  
  .درصد در هر سال 30يا 

  هابنديجدول
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-بندي، جدولكندميراهم فها را داده امكان پيونده نظام آماري تا آنجا ك) 6.10

. آيندبه شمار مي هامهمترين خروجي هاز جملچند متغيره، دو يا  متقاطعهاي 
 كاربه بايد هايي كهداده مانند مجموعه هاييتصميم به ،بنديجدول هايطرح
ها حجمبندي و رده شيوة و شوندبندي ردهبطور متقاطع بايد متغيرهايي كه رود، 

شده براي بكارگيري خطوط كلي طراحيها با اين طرحمعموال . بستگي دارد
  .اندشده تدوينتحليل  اساسي هايپرسشگويي به پاسخ
  تحليلي شگردهايساير 

هاي ، مانند شاخصيتر تحليلپيچيده شگردهايساير ممكن است  )6.11
حليل ت دهي دروزنهاي رويهو  برآورد 3،رگرسيون 2،همبستگي 1،شدهبرگرفته

-از انواع داده برخي ادارةو  هاپرسش به برخيگويي پاسخ ايرب، نمونه هايداده

 طراحيبا  شگردهااين . دنضروري باش) ديدگيپيمايش بزه هايداده مانند(ها 
  .اندپذيرتر شدهدسترسو  ترآسانبسيار  ،آماري رياافزنرمهاي بسته

افزار نرممانند  پرسنل ناآزموده در بكارگيري آمارهاييداشتن با اين حال،  )6.12
 درك. داردي خطرهاي ،هاي آماريخروجي پديدآوردن اينگونه بمنظورتحليلي 

- با پيمايش يا مجموعه افزارنرم سازگاريتضمين و شگردها  بنيادين هايفرضيه

] آمار[براي يك ادارة هاي پيچيده، تحليلدر . اهميت هميشگي دارد، داده هاي
-ي ارائههاادارهمراكزي مانند ] حاضر در[ترست كه از كارشناسان بيروني شدني

  .بهره گيرند هاهدانشگا دهندة خدمات آمار ملي يا
  

                                                 
1. Derived Indices 

2. Correlation  
3. Regression  
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  هاارزيابي داده. ب

. شده باشدگردآوريهاي ارزيابي فني داده شاملبايد  ،هر برنامه تحليلي )6.13
هاي محاسبات، ديدگاه شده، تأييدموارد گمو  هااشتباه شماراين ارزيابي بايد 

ها با ديگر منابع مقايسه دادهها و بودن دادهدربارة معقولي متخصصان موضوع
به  بايد ،پيگيري يا اصالح شوندتوانند مشكالتي كه نمي. موجود را بررسي كند

  . آگاهي كاربران آمار برسند
ها هفني داد هايبازنگرياگر  بويژه، مطلوبست نيزندتر مارزيابي نظام )6.14

 شامليك ارزيابي كامل ممكن است . اشتباهات را آشكار كنند سرسختانه
اي عناصر دادهبندي رده، ]موردنظر[حوزة  نانكارك هايگزارش حسابرسي
. شودكاركنان از سوي  هاداده هاي پردازشرويه حسابرسيهمچنين  گوناگون و

كشورهاي  ،براي مثال :ها نيز مفيدستجانبداريشمول و  هايهدامن ارزيابي
شده هاي جنايي گزارشارزيابي دامنة شمول و جانبداري داده براياندكي 

يك ممكن است همچنين، . كنندبرگزار ميديدگي هاي بزهپيمايش ،يسبوسيلة پل
-ي مثال، پيمايشبرا .شودمعكوس سوابق  وارسيو  شامل سوابقكامل  ارزيابي

رويدادهاي رسمي دربارة سوابق  افرادهاي پاسخديدگي با مقايسة هاي بزه
 ـ هاي هزينهتحليل تواند شاملميارزيابي  ،سرانجام. اندشدهارزيابي  ،جنايي
هاي آماري نسبت به هاي مجموعهمزيت سنجشبراي  ،هرچند، شود] نيز[فايده 
  .صورت گرفته است مند اندكينظام هاياقدام، شانكنونيهاي هزينه

توانند مي پيشرفتو  پژوهش بيروني ، كارشناسان و متخصصانعالوهبه )6.15
 در همچنين و اي آماريهها و برنامهمجموعه ارزيابي اجرايدر طراحي و 

  .داشته باشندهاي زيادي همكاري هاداده كاربردها و سودمنديارزيابي 
سانة شناروش هايپژوهشو  هابرنامه طراحينياز به توانند ميها ارزيابي) 6.16

 .نشان دهند هاي آماريمجموعه بهبودهاي براي يافتن روشرا  ترمهم و پرهزينه
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هاي نظاماست كه  1بازخورد خوداصالحي سازوكارهاين چني دربرگرفتن با تنها
  .به سطوح باالتر كارآمدي و كيفيت و سودمندي برسندتوانند آماري مي

  
  هادادهانتشار  .پ

 يركيف آمار عدالت سودمنديبر اهميت تضمين  ،كتاب راهنماي كنوني) 6.17
 ست كهاين دستاوردهاها و ها، خروجيهدف از انتشار طرح .تأكيد كرده است

اگوني هاي گونتواند شكلانتشار مي. كاربرد دارند واقعاآمارها  تضمين شود
 اري اطالعات رسمي، انتشارات رسمي، پاسخگذشامل به اشتراك و داشته باشد

  .شودمي هاي خامدادههاي خاص و ارائة به درخواست
ون كاربران و هاي گوناگبايد به نيازها و مهارت انتشار، يدةبرگزراهبرد  )6.18

بوسيلة  بيشتراطالعات آماري  ،براي مثال. ها توجه كندداده ماهيتكيفيت و 
 خروجي هاي آماري نوعاجدول. شودميمنتشر آماري و انتشارات  هاگزارش

با اين حال، برخي . هستند هابخش مهم اين گزارشها و تحليل داده اصلي
 بكارگيري. دهندترجيح مي را فنيغير ، خواندني واظهارات مختصر، كاربران

تا مفهوم  كندكمك مي به كاربران بيشتر ،ديداريجذاب  و نمودارهاي هانقشه
طور مشابه،  به. درك كنندهاي آماري از جدول تررا آسانهاي آماري داده

 هايگروه معينكردن نيازهاي شده براي برآوردههاي تخصصي طراحيگزارش
را پيدا هاي موردنيازشان كند تا به راحتي دادهميكمك  ، به آنهاكاربري خاص

  .كنند
از شگردهاي پرشمار يكي  تنها هاي منتشرشده،انتشار از طريق گزارش )6.19

 ويژههاي گويي به درخواستپاسخ با بايد ،پذيرستآنجا كه امكانو تا آنست 
 هانهرايابه  مستقيم خاص، دسترسي هايبندياطالعات، جدول ]دريافت[ براي

                                                 
1. Self-corrective Feedback Mechanisms 
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 هايحاملنوارها و عرضة و  1راه دور هاي دسترسيپايانهاز طريق اتصال به 
 .دارند نياز به منابع انساني و ندقيمتگران اغلب رويكردهااين . تكميل شود داده
 موضوعاتسازي هاي آمادهينههز ، از كاربرانبسياري از نهادهاي آماري لذا

  .دنكنمي دريافتشده را درخواست
به طور  اينترنت به عنوان يك ابزار انتشار، بكارگيري ،هاي اخيردر سال )6.20

يك روش  ،اينترنت بوسيلة ]اطالعات[انتشار . رشد كرده است چشمگيري
 جويي درصرفهكاربران و اي از براي دستيابي به طيف گسترده ـ اثربخشي هزينه

معموالً  انتشار زاراباين  بر رويگذاري سرمايه. سامانه است كارزمان بهنگام 
تكيه  نويسانبر تخصص گروه طراحان و برنامه بطور قابل توجهي و ناچيزست

در حال طي كردن  اي، به طور فزايندهآماري دفاترنهادهاي دولتي و . شودمي
نيز به طور فزاينده ان كه كاربر، در حاليندتودة مردممسير براي رسيدن به اين 

آنكه،  نخست. اينترنت بدست آورند را در شانزاينانتظار دارند اطالعات مورد
وانند در اينترنت در دسترس تبه طور گسترده و اساسي مي اطالعات درخواستي

 پاسخ پيوسته بهو تخصصي  يا مفصلهاي كه جدولر حاليد ،گيرندقرار 
 رهاي انتشاشيوهو ساير  منتشرشده هايگزارش بوسيلةاي دادههاي درخواست

طور تواند به مي 2، انتشار اينترنتيسپس. شوندانجام مير باال، ه دشدشارها
 متناسب با ،انتر كاربرگسترده هايدرخواست ساختنبراي برآورده پلكاني

  .گسترش يابد موجودظرفيت فني و منابع 
-بههاي شيوه، آمار كيفري درستتفسير  دركاربران  براي تواناكردن )6.21

هاي آنها، ين محدوديتهمچن ها وزش و تحليل دادهآوري، پردافته در گردكارر
ممكن برخي موارد در  با اين حال،. دشو منتشرها بايد با داده، در صورت وجود

بهتر فني جداگانه  هاييا گزارش هاپيوستچنين اطالعات فني در  ارائةاست 

                                                 
1. Remote-access Terminals 
2. Internet Dissemination 
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موضوعات به بازنگري  يمندو عالقه با مهارت باشد تا به اشخاص اجازه دهد
شان اي به آنها ندارند يا دربارهعالقه ي كهخوانندگان بهآنكه يبپردازند، بفني 

   .آموزش فني ندارند، تحميل شود
انتشاريافته را با يك  دستاوردهايها، فهرستي از كنندگان دادهچنانچه ارائه )6.22

 ركاربران آما براي كنندگان و همهم براي ارائهچارچوب زماني منتشر كنند، 
براي دهد امكان ميكنندگان به ارائهكار  اين. ستسودمند كيفريدالت ع

 شدهبنديزمانهاي خروجيپاية ابع را برو من ريزي كنندبرنامههايشان فعاليت
شان بر همان عملكرداجازه دهند تا  به كاربران حال،و درعين دهندتخصيص 

  .طراحي كنندمبنا 
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  ايمنابع داده سايرو  ديدگيبزههاي پيمايشنقش  :بخش هفتم

  
 هايسامانه بوسيلةتوانند نمي كيفريعدالت  هاي آمارمندينياز ةهم )7.1

پذيرفته  به طور گسترده موضوع اين. اطالعات عملياتي و اداري برآورده شوند
د و شوبه پليس گزارش نمي هاي جناييرويدادنسبتاً زيادي از  بخشكه شده 

از نظام  آسانيبه ،و عدالت كيفري بزهمرتبط با  اطالعات از هاييگونهاينكه 
رسمي به عنوان  سوابقهاي محدوديت گونهاين .آيندبدست نميعدالت كيفري 

 پژوهشگرانشناسان و هاي آن، جرمو ويژگي بزه كنندةي توصيفيك منبع آمار
  .كشانيده است بزهسنجش و درك  برايبه سوي منابع جايگزين را 
 خودگزارشييدگي و بزه هايپيمايش ،وشش اصلي در اين رابطهدو ك )7.2

ارائه  افرادهايي از نمونه به هاها يا مصاحبهنامهپرسش از ،شگردهااين  در .است
 ،اندكار شدهبزهيا  ديدهتاكنون بزهاينكه آيا  برمبنيهايي به پرسش شود تامي

آوري اطالعات گردمهم  وسيلةن به ويژه به عنواديدگي، پيمايش بزه. دهنداسخ پ
. كيفري دارندو نظام عدالت  بزهكه ارتباط مستقيمي با  پديد آمدهي از شهروندان

ديدگي و ساير بزه آن، در ادامه پيمايش] گوناگون[هاي و جنبه بزهبراي مطالعة 
  . است ارائه شده ايمنابع جايگزين داده
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  ديدگيبزه هايپيمايش. الف

 از كشورها و همچنين در عرصة شماريدر  ديدگيبزه هاييشپيمااجراي  )7.3
مكمل آمارهاي  ايرا به عنوان يك منبع داده هاپيمايشارزش اين  1المللي،بين
رخداد ميزان باالتري از  ديدگي معموالبزه هايپيمايش .ه استداثبات كر يپليس
 بهشده رشجنايي گزاآمارهاي  براساسشده را درمقايسه با ميزان كشف بزه

 ةست كه همناي دستاورداين رسيدن به بخشي از داليل  .دهدنشان مي پليس
-بزه هايپيمايش. كنندپليس گزارش نمي بهديدگي را رويدادهاي بزه ،افراد

كه را  كيفريويدادهاي از اطالعات راجع به رتوانند ميزان زيادي ديدگي مي
هايي عالوه، چنين پيمايشبه. ند، فراهم كنوجود نداردمعموالً در گزارش پليس 

 گوناگونهاي بخش به نسبتعمومي  هايي را راجع به پندارنگرشتوانند مي
توانند اطالعات مي هاپيمايش اگرچه ،با اين حال .پديد آورندقضايي نظام 

سطح بااليي از  بهو  اندپرهزينه را فراهم كنند، معموال پرمحتواييگسترده و 
در سطح  بخشاطمينانهاي بينيپيش بابراي مثال، . ندرنياز دا تخصص فني

ممكن  وتوانند كامال پيچيده شوند مي گيريراهبردهاي نمونه، فرومليمحلي يا 
-پيمايشچنانچه عالوه، به. بزرگ باشد بسيارها نمونه اندازةالزم باشد كه است 

بسيار شوند، اجرا  ساالنهمنظم و حتي در صورت امكان به طور  ديدگيههاي بز
  . اندكاربردي

هستند كه به طور  يبزرگ مقياس هايبررسي ،ديدگيهاي بزهپيمايش )7.4
 معموال. پرسندميشان ة جناييتجرب راجع بهجمعيت نمونة اعضاي  از تصادفي
 گويانپاسخ همة براينخست، : ندديدگي متشكل از دو قسمتهاي بزهپيمايش

                                                 
از سوي وزارت دادگستري هلند، و  1989ديدگي در سال المللي بزهايش بينپيم. 1

اي جرم و عدالت كيفري منطقه، با همكاري مؤسسة پژوهشي بين1991متعاقبا در سال 
بار در اين پروژه شركت تاكنون، بيش از هفتاد كشور، دست كم يك. گذاري شدپايه

  .اندداشته
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نامة پرسش«يك  هايي از رويپرسش) يا خير ديده شده باشندتاكنون بزه چه(
-و جمعيت جتماعيااطالعات ، براي تهية عالوهبه. شودميمطرح  1»گزينشي

و  بزهترسشان از  هايي دربارةشناختي دربارة پاسخگويان، آنها به پرسش
-نامهپرسش ،تر اينكهمهم. دهندپاسخ مي كيفريبه نظام عدالت  راجعنگرششان 

را  ديدگياز بزه گونهچند كه يك يا  پاسخگوياني شناساييي براگزينشي  هاي
  .اند، مفيدندكردهتجربه 

 بخشدومين  ،ديدگيرويداد بزههاي مفصل راجع به پرسش مجموعه )7.5
 دربارة هاييديدگان پرسشممكن است از بزه. دهدرا تشكيل مياصلي مصاحبه 

همچنين ممكن . پرسيده شود كاربزهشان با رابطه يا دربارة بزه شرايطمكان و 
به عالوه،  .پرسش شود ،وارده يجسم آسيبمالي يا  زيان گونههر است دربارة

 كاريپليس گزارش كرده يا هيچ  بهرا  بزه ديدهبزهاينكه آيا  اطالعاتي دربارة
  .شودميگردآوري  دادهنانجام آن پس از 

در كه  رايجيوعات از موض برخيم، يانواع گوناگون جرا سنجش در كنار )7.6
خشونت  2،آميزنفرت بزه :عبارتند از ،شوندبررسي ميديدگي هاي بزهپيمايش

 5،تعقيب ايذايي 4،)ارشد(ة مقامات استفادءسو 3زنان،، خشونت عليه خانوادگي
هاي كيفري، نظام زندان، پليس، دادگاه(نظام عدالت كيفري  پندارها دربارة 6،ارش

  .)ميزان ترس( بزه راجع بهعمومي  رپنداو  )مشروط نظام آزادي

                                                 
1. Screening Questionnaire 
2. Hate Crime 

3. Violence against Women 
4. Senior (elder) Abuse 
5. Stalking  

6. Bribe Requests 
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  شناسيروش
با ارجاع به ها دادهها، مانند بيشتر پيمايشديدگي، هاي بزهپيمايشدر  )7.7

جمعيت آماج، . شودميگردآوري  1آماجاز جمعيت هاي زماني معين، دوره
-پيمايش معموال .ندكمي ، مشخصپيمايشند يا بيرون اشخاصي را كه مشمول

 15اشخاص شامل  هاي اطالعاتي پيمايش،برحسب نيازمندي گيديدهاي بزه
  .شوديا بيشتر ميساله  18 و ساله يا بيشتر 16 ،ساله يا بيشتر

-مي كاربهشناسي پيمايش نمونه را روش نوعا ،ديدگيهاي بزهپيمايش )7.8

بسيار  ،كتاباين در  شدنگنجاندهبراي  2گيريعنوان فناوري نمونه. گيرند
-راجع به نمونههاي درسي در كتاب ،يعنوانچنين با اين حال، . ستاگسترده 

چنانچه و  شمارندپر هاگزينه .رفته است كاربهمتحد ساير انتشارات ملل  وگيري 
براي  .توانند پيچيده باشندد، مينباش ناحية بزرگي داشتهملي يا  پوشششگردها 

برداري بهره، خبرهي شيك آمارگر پيماي از شودتوصيه ميهايي، چنين پيمايش
  .شود

 نمونةطرح  رود، كاربهديدگي بزه هايدر پيمايش توانداي كه ميشيوه )7.9
 ناحية(شود جغرافيايي كه پيمايش مي ناحية، نخست. ستا 3محورناحيه اياليه

-، تقسيم مياندهمگن كه نسبتاجغرافيايي  يا اياليه مناطقبه  ،)آماججغرافيايي 

. دنشوانتخاب مي تصادفي از خانوارها ةيك نمون هر اليه درونسپس . دشو
ي كه در خانوارهااز آنهايي اي اشخاص واجد شرايط يا نمونه ةهم ،سرانجام
-بكارگيري نمونهاين طرح،  متغير. شونداجد شرايطند، مصاحبه مي، وبرگزيده

ه از و يك نمون هايي تقسيمكه برپاية آن هر اليه به خوشه اي استگيري خوشه
اي از خانوارها در سپس، همه يا نمونه. شودمي برگزيدهاليه ها از هر خوشه

                                                 
1. Target Population 
2. Sampling Technology 

3. Area-based Stratified Sample Design 
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اشخاص واجد  ةهم خانوار،از هر  شوند و، گزينش ميشدهبرگزيدهخوشة 
گيري يك جايگزين براي نمونه. شوندميمصاحبه  آنهااز  ايشرايط يا نمونه

چارچوبي است كه نوان به ع 1برگزيدههاي كنندهثبتبكارگيري ، محورناحيه
  .شوندمي گزينشآن اشخاص نمونه  برپاية

 ديجيتالي با شگرد تماسها را خانوار ديدگي،هاي بزهپيمايش برخي )7.10
 گزينشها تلفن از شماره يك نمونه تصادفياز هر اليه . گزينندبرمي 2تصادفي

بيرون ش بطور خودكار از پيماي هاي بدون تلفنبا اين روش، خانوار. شودمي
نامناسب  تلفن دارندگانبا سطح پايين  يبراي كشورهااين روش  لذا. مانندمي

  . است
 ةنامپرسشا بكارگيري ها بداده گردآوريديدگي، هاي بزهدر پيمايش )7.11

. كشددقيقه طول مي 30تا  15 بين ،نمونه ةيك مصاحب. دشوانجام ميساختاري 
-مي كاربهرا و مداد  كاغذيهاي نامهرسشديدگي پهاي بزه، پيمايشبطور سنتي

 3تلفني با كمك رايانه بةمصاح ،جديد هايفناوري اكنونهمبا اين حال، . گيرند
هاي براي مصاحبهرا  4ايشخصي رايانه ةمصاحبو  هاي تلفنيبراي مصاحبهرا 

 پديدار گربرروي نمايش هاپرسش ها،روشبا اين . اندپذير كردهامكان شخصي
را  هاپرسند و پاسخمي گوياناز پاسخ ها راپرسش گرانمصاحبه. ندشومي
را  كدهاي معتبري زنجيرة ،هاداده ايرايانه ةبرنام. كنندميرايانه وارد قيما مست

ها را نامهپرسشگردش  خودكار،و به طور  دهنداختصاص مي پرسشهر  به
-صرفهزمان در تر، كم يو مراحل پردازش 5هاي خودكارويرايش. كندپيگيري مي

                                                 
1. Electoral Registers 
2. Random Digit Dialing 

3. Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI) 

4. Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI) 
5. Built-in Edits 
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بكارگيري رايانه به  همچنين،. كنندميارائه هايي با كيفيت بهتر و داده جويي
  . كندكمك مي مصاحبهيند ااستانداردسازي فر

  هامزيت
نخست، . بهمراه دارندچندين مزيت را  ،ديدگيهاي بزهپيمايش )7.12

زيرا  ،دنشان دهن رابه پليس  نشدهگزارش ميد جرانتوانمي دستاوردهاي آنها
ديدگان بزهاز  مستقيمانشده را شده و گزارشم گزارشياطالعات راجع به جرا

از اي قرينه ،ديدگيهاي بزه، پيمايشدر چنين وضعيتي. كنندآوري ميگرد
-بزه پيامدهاي رويدادها و اطالعات مربوط بهگزارش  بهگرايش شهروندان 

اين . دنكنمي ارائه را كيفري عدالت و دربارة بزهنگرش آنها  ،همچنينو ديدگي 
از نرخ واقعي  را معتبرتري برآوردهاي رسمي، نسبت به گزارشتواند مي قرينه

  .ارائه دهد بزه
برابر در ،ديدگيهاي بزهاز پيمايش آمدهجنايي بدستهاي دوم، نرخ )7.13

كه  ، آنگونهيعملياتي هارويهو  هامشيخط قانوني يا هايتعريف در دگرگوني
 ،جناييهاي براي مثال، نرخ. باشد، حساس نيستند توانددر آمارهاي پليس مي

تر ريف گستردهعبه دنبال تشوند، ممكن است پليس ثبت مي بوسيلةكه  آنگونه
رخ نداده تغييري  حال آنكه درواقعنشان دهند،  افزايشي را ]روند[يك  بزه

-مي) كردنايرايانهنند ما( دگرگوندهي گزارش مشيخطعالوه، يك به. است

-يمايشپ. بيفزايد شدهم گزارشيجرا بر شمار دهد ومدي را افزايش آكار تواند

  .حساس نيستند هاريزيپايه گونهبرابر اين گي دردديهاي بزه
-و داده برگرفتهها از جمعيت كل ديدگي، نمونههاي بزهسوم، در پيمايش )7.14

آوري ديدگان گردبزهناديدگان و هم بزهاز هم  ، درطول يك دورة زماني معين،ها
 از اين جهت رادو گروه اين تا  دهدمي امكان پژوهشگرانبه  كاراين  .شوندمي

شناختي و اجتماعي با جمعيت هايگروه كداميك ازتحليل كنند كه  مقايسه و
-گونه تحت تأثير و چگونه اين خطرهايند رووبهديدگي ربزرگترين خطر بزه

كردن قرار مانند نوشيدن الكل يا تنها زندگي ،فتارهاي سبك زندگياز ر هايي
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-نقشكه  كمك كند الگوهاي نظري ريزيپايهتوانند به ها مياين داده. گيرندمي

شناختي و جميعت ،عوامل رفتاريرا به  رويدادهاي كيفريدر  ديدهبزه آفريني
  .دندهمي پيونداجتماعي 

و اينكه ديدگي بزه پيامدهايرسي بريدگي دهاي بزهچهارم، پيمايش )7.15
، مثال براي. سازندپذير ميكنند را امكانآنها را برطرف مي ديدگانبزهچگونه 

 بر ديدگيشانكه چگونه تجربه بزهاز پاسخگويان پرسيده شود ممكن است 
و  شوك عاطفيهايشان، آسيب، سطح و عدالت كيفري بزهنسبت به  نگرششان

  .است گذاشتهتأثير  ويرانگريا يسرقت  يمالارزش 
بويژه در كمك به مديران عدالت  ،ديدگيهاي بزهسرانجام، پيمايش) 7.16

ي افراد هاو ترس هانگراني، بر پندارها د تانكاربرد دارگذاران و سياست كيفري
هاي نظريهها و برنامه ها،مشيخط. كنند نظارت كيفريو عدالت  بزه دربارة
و  1بزه جنبة شخصي، بايد اثربخش با عدالت كيفري شناختي مرتبطجرم

مشكلي  تواندمي بزهترس از . درنظرگيرندافراد را  روزمرةهاي و ترس هانگراني
، هاي كنترلو نهاد كيفريو نااميدي عمومي از عدالت  باشد بزهبه بزرگي خود 

به  كيفريمشكالت جدي، بلكه يك چالش مهم براي عدالت  نه تنها نشانة
از شمارش صرف  تا دندهمي امكانديدگي به ما هاي بزهپيمايش. آيدار ميشم

 هايديدگي، زيانهاي بزههزينههاي راجع به داده آنها. رويمرويدادها فراتر 
 پديد آورد را تواندميديدگي و ترسي كه بزه نگراني ي وهاي جسمآسيبمالي، 

  .كنندفراهم مي
  هاعيب

م با ي، جرانخست. هايي داردو محدوديت هاعيبي يدگد پيمايش بزه )7.17
با اين  تواننمي را ميجرا ةدوم، هم. دقت بدست آوردتوان بهنمي را كم رخداد

                                                 
1. Subjective Side of Crime 
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مانند مصرف  1،توافقيم يجراقتل عمد و براي مثال،  .بدست آوردپيمايش شيوة 
د مستقيمي براي آنها وجو ديدگانبزهبه اين دليل كه  را 2مواد مخدر و قمار

- نمي اين گروه را ]اطالعات راجع به[در حقيقت، . توان دربرگرفتنمي ،ندارد

به همين . آوردديدگي بخوبي بدست هاي بزهي رسمي يا پيمايشهادادهبا  توان
 تواننمي را همناآگاهند  شانگيديدبزهاز  ديدگانبزهمي كه در آن ي، جراشكل

براي مثال،  .بدست آوردرسمي  ايمنابع داده ديدگي وهاي بزهپيمايش از
و  6نگهداشتن قيمتثابت 5،كارگرانخرد هاي دزدي 4،اختالس 3كالهبرداري،

- يقهو  هاشركت، جرايم كنندگانمصرف ]عليه[ ميجرا اي ازطيف گسترده

  . شوندنمي ديدگيهاي بزهمشمول پيمايش 7سفيدها
هاي گروه براي هاآن شناسيو روشجديدند  ديدگي نسبتاهاي بزهيمايشپ )7.18

-شناسيروش. اندطراحي نشدهبه خوبي  جرايم،ديدگان و يا انواع از بزه خاصي

يا  در اقليتهاي ديدگي گروه، بزهمانند] موضوعاتي[براي سنجش  ويژههاي 
ناميده شده است و  8]اقتصادي[بنگاه  بزهو آنچه  توافقي بزهسفيد، يقه بزهبومي، 
  .موردنياز خواهند بودشود، مي ها و دولتسازمانفته و ياسازمان جناياتشامل 

 ،ديدگيهاي بزهپيمايشگستردة  بكارگيريمانع براي  ترينجديشايد  )7.19
 .شده استتوزيع  نابرابركم ياب است و به طور  نسبتا بزهزيرا  .ستة آنهاهزين

در برآوردهاي مناسب  قصد، بويژه اگر هاي نمونه بايد بزرگ باشنداندازه

                                                 
1. Consensual Crimes 
2. Gambling  
3. Fraud  

4. Embezzlement  

5. Employee Pilferage 

6. Price-fixing 
7. Consumer, Corporate and White-collar Crimes 
8. Enterprise Crime 
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م ياز جراپايدار  برآوردهاي همچنين، .داشته باشدوجود  سطوح پايين گردآوري
جمعيت  برگزيده از هاي بزرگنمونهبه  ، بطور جديهاي نمونهيمايشبا پنادر 

را پايين نگه  هاتوان هزينه، ميباشدپذير تلفني امكانچنانچه مصاحبة . نياز دارد
  .داشت

همه  درمشكالت مشترك  ر معرض انواعي ازد ،ديدگيهاي بزهپيمايش )7.20
و  استحساس شده، هاي مطرحبه پرسش پاسخ. قرار دارند پيمايش هاي شكل

براي مثال، . نامطمئني فراهم آوردنتايج  تواندميمبهم  ها به طور بيان پرسش
نسبت به آنهايي كه از  ،اندسازي شدهعبارت واژگان عاميانهكه با  هاييپرسش
- به فنونبه نسبت ها پاسخ. ، نتيجة بهتري دارندكنندايي استفاده ميقض واژگان

- هاي تلفني و مصاحبههاي پستي، پيمايشفرم. ندحساسنيز مصاحبه رفته در كار

- به نرخ بيشتركنند و  آشكارهاي گوناگوني را ممكن است پاسخ شخصي يها

در برابر ، سخهاي پاها و نرخپاسخ. انجامندمي گوييپاسخ متفاوتي ازهاي 
 به گذر زمان ممكن استو ها حساسند گران در طرح پرسشپافشاري مصاحبه

فراموش  ترهميتاكم يرويدادهاممكن است به ويژه، . حساس باشند] نيز[
كه پيش از دورة پژوهش برايشان رخ  را اد به اشتباه رويدادهاييشوند، يا افر

 گي،ديدهاي بزهداده. شوديده مينام 1»تلسكوپينگ«اي كه ، پديدهبگويندداده، 
در گران از سوي مصاحبه اتخاذشده هايتصميمو ثبت  تفسيرهانسبت به 
   .ديدگان نيز حساسندبزههاي پاسخ گردآوري

  كنند شدة پليسي را تكميل مي هاي گزارش ديدگي داده هاي بزه چگونه پيمايش
را قايق گوناگوني ح ي،هاي پليسديدگي و دادههاي پيمايش بزهداده )7.21

و  متفاوت شيوةدو  بهرا  كاري بزه ةپديد ها،اين داده. كنندآشكار مي بزه دربارة
به  ،براي بكارگيري هاداده هريك از اينگزينش  .سنجنداز زواياي مختلف مي

                                                 
1. Telescoping  
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 آل تحليل بستگيو سطح ايده گفتههاي پاسخپرسش كننده،تحقيق هايمنفعت
  .دارد

- و داده كردجايگزين آمارهاي اداري  تواننمي را ديدگيزههاي بپيمايش )7.22

، يك با اين حال. نخواهند كرد توليدپليس  برايرا  بخشي اطمينان هاي عملياتي
-، ميباشداي دوره اگرويژه شده، بهو اجرا طراحي يخوببه ديدگيپيمايش بزه

نياز موردو اطالعات  پليس را تكميلبه شده هاي گزارشتواند داده
بكارگيري  سازي گنجايشبيشينهبراي . دفراهم كن را و مديرانسياستگذاران 

كه اطالعات  بهترست ،ة آنها با پيمايش بعديمقايس سازيآسان و هاپيمايش
 ةبرروي پايگاه داد اولويت] با رعايت[، ديدگيهاي بزهپيمايش راجع به

  . شوند نگهداري دسترس و متمركزدر
به آگاهي  ،پليس به شدهديدگي و گزارشهاي بزهداده كمشترانتشار  )7.23

از  ]آمدهبدست[هاي داده. كندمي كمك بزهكامل  و دامنة چيستي دربارةمردم 
از  ]آمدهبدست[ سازي اطالعاتمفهوم براي توانمي را ديدگيهاي بزهپيمايش

زيادي  دقتبا  يدبا كار ، اينبا اين حال. برد كاربهپليس به شده هاي گزارشداده
در بيشتر  منبع دو اينديدگي و بزه بزهي هاردهو  هاگونه، هاتعريف. شودانجام 

هنگام بكارگيري دو منبع به بايد ها اين پيچيدگيبه . متفاوتندبسيار  ]موارد[
  .شودتوجه  مكمل

مربوط به هاي جايگزين فرضيه در ارزيابي توانمي را ايدو منبع دادهاين  )7.24
- هاي بزهنه پيمايش ي ونه آمارهاي پليس. برد كاربهنيز  نهكارا بزه تارهايرف

با اين . ارائه كنند بزه دربارة ايجانبههمه اطالعاتتوانند تنهايي نمي به ،ديدگي
 منبع،دو  ةبراي مقايس( ييد و تكميل كنندأرا ت يتوانند ديگرميهركدام ، حال

-دوره هايرسمي و پيمايش شدةصالحا آمارهايبرخي  تركيب). 5 شكل: ك.ر

براي درك  اين دو منبع، عالوهبه. رسندنظر ميبهترين شيوه به ،ديدگيبزه اي
  . كنندمي همكاري بزهكلي بهتر از 
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  ديدگيهاي بزهشده به پليس و پيمايشهاي گزارشمقايسة داده. 5 شكل

  ديدگيهاي بزهپيمايش             شده به پليسهاي گزارشداده

  هاگردآوري داده

  اسخگويان پهريك از آمده ازبدست شخصيهاي گزارش      سوابق اداري پليس -
  نمونه] هايداده[        انباشت كامل -
مصاحبة خودكار، تلفني يا  بوسيلةهاي نمونه پيمايش  درصد پوشش همة نهادهاي پليسيصد -

  رو در رو
  لفني با كمك رايانه يا مصاحبة مصاحبة ت  هايروي كاغذ يا فرمشده برهاي ارائهداده -

    ايرايانه  شخصي                                                        
  ايدوره                  معموال ساليانه -
 جمعيت هدف باالتر از گروه سني خاص  رفنظرص ،شدههمة رويدادهاي كيفري ثبت -

  ديده كار يا بزهاز سن بزه 
نشده شده يا گزارشهمة جرايم گزارش      شده واي گزارششمارش تنها رويداده

  ليسپ به
      شده از سوي پليسثبت 

  و تعاريف گستره

در سطح شخصي و (ديده است ، بزهنخستين شمارشواحد   ، رويداد كيفري استنخستين شمارشواحد  -

  )خانگي

ديدگي هاي بزهمصاحبه جرايم در برخي از انواع       مقرر در مجموعه قوانين كيفريهمة جرايم  -
  شوندارزيابي نمي

گزارش » شديدترين بزه«آمارهامعموال برپاية   جرايم  شمارشيبه كم ،»بزهشديدترين «قاعدة  -
 شوند، اما محاسبةمي

  پذيرستهرگونه بزهي امكان      انجامدمي ترخفيف
  .گيردكاري را هم دربرمي شروع به بزه  گيردكاري را هم دربرمي شروع به بزه -
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  منابع نادرست

  اشتباه پاسخگو    پليس دهي يا ثبت ناقصگزارش -
  ندادنپاسخ      پاسخگو نبودن ادارة پليس -

  برآوردو  دادننسبتنويسي، ويرايش، در برنامه اشتباه  در ويرايش ناكامي، در پردازشاشتباه  -
  گيرياشتباه نمونه      نظر پليس] اعمال[ -
مربوط به فراگيريگيري نكردن اشتباه نمونه  قنينيها، تغييرات تمشي و رويهتغييرات در خط -

        

  

  گزارشيهاي خود پيمايش. ب

يك نمونه از پاسخگويان  مصاحبه با، شامل خودگزارشيهاي پيمايش )7.25
بويژه در  ،اين نوع پيمايش. اندمرتكب شدهكه  شودميجرايمي  دربارة

 اهميتشوند، مي ميدهناديده مي كه بدون بزهيراراجع به جگردآوري اطالعات 
در  اين جرايم احتماال. )روسپيگري قمار، ، قاچاق ومواد مخدر،  مانند( دارد

. شوندنشان داده نميديدگي هاي بزهپيمايش در يا به پليسشده آمارهاي گزارش
 بهپاسخگويان  ارادةتا حد زيادي به  ،يچنين آمار رواييو  پايايي، معموال

 رويدادهايادآوري در شان به توانايي] همچنين[ و شانارتكابي بزهگزارش 
بويژه ، هاييبررسيچنين  شده ازهاي انجامارزيابيتا حد زيادي . بستگي دارد

  .اندنشان داده بخشاطمينانرا ] اين آمارها[جرايم خفيف،  بارةدر
  

  آمارهاي داليل فوت. پ

، ريزي شدهي پايهبخوب 1احوال و ثبت والدت آمار كشورهايي كه نظام در )7.26
 فوتمي كه به يبراي جرارا  اضافي ةيك منبع داد فوت، يلدال آمارهاي
يكي از  فوتدليل شوند، ثبت مي هافوت كههنگامي. كنندمي ارائه، اندانجاميده

                                                 
1. Civil Registration  
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راجع به بنابراين، آمارهاي . شودميپرسيده  1فوت كه در گواهي مواردي است
با . به شمار آيند ها يك منبع اطالعاتكشيآدم شمارتوانند برپاية داليل فوت مي

كه شدتشان به كيفيت  روبرويندها برخي محدوديت بااين حال، اين آمارها 
- نخست، آمارها تنها فوت .دارد بستگي در منطقه يا كشور خاص آمارهاي فوت

 دادننسبتدوم، . گيرنددربرمي، شده وارد ]نيز[ و دليل فوترا كه ثبت  هايي
واقعي  دليل نداشتن ،مانند ياز عواملكه  هايي همراهستدقتيبا بي ،تدليل فو

هاي مربوط قراردادقواعد و سوم، . شودناشي ميدليل  كنندةگزارش نظراعمالو 
به . را مستثني كند كشيموارد معيني از آدم، ممكن است دليل فوتعريف به ت

تكميل آمارهاي طور خالصه، بكارگيري آمارهاي راجع به دليل فوت براي 
 والدت آمار نظاماينكه مگر  صورت گيرد،كشي، بايد با دقت پليس دربارة آدم

  .برخوردار باشد دقتو  جامعيتاز  بااليي از ميزان، كشور
  

  هاخانوار رشماري جمعيت و پيمايشس .ت

ــراي تفســير آمــاراطالعــات م ،سرشــماري جمعيــت )7.27 قضــايي  همــي را ب
-بـه بـه ايـن منظـور    بطـور گسـترده   كـه  هـايي  داده ريشـت ب احتماال. دكنارائه مي

نسـبتي از   بـزه ميـزان  ، ردبيشـتر مـوا   در .نـد جمعيت ميـزان  ، برپايـة رونـد مي كار
ـ  ميزان . هزار نفـر جمعيـت  در هـر صـد   كـاري  بـزه نـرخ   ماننـد  ،اسـت  تجمعي
 هـاي تفـاوت  ثرؤمـ  طـور بـه   ،كـاري  بـزه بـه عنـوان نـرخ     كاري بزهميزان  تنظيم

-مـي  كنتـرل را منـاطق يـا رشـد جمعيـت در طـول زمـان        نبـي ميزان جمعيت 

 ادر شـهرها يـا كشـوره   كـاري   رخـداد بـزه  يـزان  هنگام مقايسـه م  كار، اين. كند
بـا ايـن حـال،    . در طـول زمـان مفيدسـت    كـاري  بزهروندهاي  ارزيابييا هنگام 

شـناختي  سـاير عوامـل جمعيـت   از  شـماري تحـت تـأثير   توانـد  م ميايجرنرخ 
ــاعي  ــز باو اجتم ــت  شــد،ني ــب ســني جمعي ــد تركي جــرايم از [ ارتكــاب ؛مانن

                                                 
1. Death Certificate 
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نــرخ تــرك  ه؛تركيــب خــانواد ؛بيكــاري نــرخ ؛درآمــد پــايين ]ســوي افــراد بــا
ــيل  ــتاندر تحصـ ــاجرت ؛دورة دبيرسـ ــاي داده. و مهـ ــتهـ ــده ازبدسـ  آمـ
ارائــه تواننــد چــارچوب كلــي مفيــدي هــا مــيو پيمــايش جمعيــت سرشــماري

 كيفـري معنـادارتر آمارهـاي عـدالت    و تـر  بخـش امكان تفسـير آگـاهي  كه كنند 
  .آورندمي فراهمرا 
  

  ساير منابع بالقوه. ث

 هايسازمانهادهاي خصوصي و عمومي نه تنها كشورها، ن برخيدر  )7.28
 راجع بهبلكه ميزان قابل توجهي از اطالعات  آيند،به شمار مي كيفريعدالت 

اين  ممكن است .كنندمي گردآوري ديدگان را نيزبزهو  كارانبزه، ميجرا برخي
همچنين  و دولتي خدمات اجتماعي گذاري ومقررات نهادهاي شامل نهادها

وكالي  يا انحرافو  كاري بزه هايبرخي جنبههاي خصوصي مرتبط با سازمان
  :مانندباشند،  ديدگانبزه خاصي از گروه مدافع
  ؛هاي بيمهشركت) الف
  ؛گمرگيو  يمالياتمقامات ) ب
ري گذاسرقت اسرار تجاري، قيمتكننده به رسيدگي جاريت هايانجمن) پ

  كنندگان؛از مصرفناعادالنه و كالهبرداري 
  ؛محيط زيستاز هاي حمايت سازمان) ت
  ؛هاي بانكي و امنيتيمرتبط با مؤسسه گذارمقرراتنهادهاي  )ث
  ؛هاي خصوصيامنيتي شركت هاياداره) ج
  ؛مشروبات الكلي گذاريقرراتمنهادهاي ) چ
  ؛نهادهاي سالمت روان) ح
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 ]ناشي از[ رواني نبحرا] مقابله با[مراكز  مانند( ديدهبزه پشتيبانهاي سازمان )خ
  2؛)ديدة خشونت خانگيزنان بزهو  1تجاوز به عنف

  پزشكي؛ها سالمت و انجمن هابيمارستان) د
  مدرسه؛ مسؤوالن) ذ
  .نهادهاي امنيت ملي) ر
و  به يك فهرست توجه بخواهند حان آماريطرا ممكن است رو،از اين )7.29

-ميتوصيه  ،همچنين. را بازنگري كنندنهادهاي غيرقضايي  نزد موجود آمارهاي

و آنهايي  هاها در اين مجموعهبا تعاريف داده ايپذيري عناصر دادهقياس شود
، مشخص و سپس با نهادهاي شوندمي تهيهنهادهاي عدالت كيفري  بوسيلةكه 

 جديد هايطراحي نمونههاي آماري موجود و مجموعهاصالح  ي درغيرقضاي
  .همكاري شود

                                                 
1. Rape Crisis Centers 

هاي جسماني و رواني توانند درمانديدگان تجاوز به عنف ميمركزي كه بزه
  .)م( دريافت كنند

2. Battered Women’s Center  

هاي سوي همسرشان مورد خشونتاي براي حمايت از زناني كه از مؤسسه
  .)م(اند جسماني قرار گرفته
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و  بزههاي راجع به  المللي داده گردآوري بين :هشتمبخش 

  عدالت كيفري

  
 كيفريعدالت  نظام ملي آمار ريزيپايهبر  ،حاضركتاب  اينكه اب )8.1

كه به دنبال  جنايي رآماگردآوري  اندركاردستملي  هايادارهست، براي استوار
سطح در  كيفريعدالت  هاي جنايي ودادهوري گردآ ها براياقدامآگاهي از 

 گونهاينمورد از  خواننده را با دو بخشاين . ستسودمند ]نيز[اند الملليبين
  . سازدآشنا مي روي پيشهافعاليت

  
هاي  و عمليات بزه هايملل متحد راجع به روند هايپيمايش .الف

  عدالت كيفري منظا

  1تاريخي ةپيشين
 ريزيپايهامكان  اي بهدورهملل متحد بطور ين، نخستهاي سالدر  )8.2

و  1948هاي بين سال. توجه نشان دادالمللي در سطح بين كيفري آمار گردآوري

                                                 
تاريخچة مختصري از گردآوري آمارهاي جنايي و قضايي ملل متحد در سطح «اي از كتاب خالصه. 1

نيويورك، (اثر ادوارد گريم نيومن  و عدالت، بزهگزارش جهاني ويليام برنهام، منتشرشده در » الملليبين
  ).1999چاپ دانشگاه آكسفورد، 
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، ]به تصويب رسيد[اجتماعي  و شوراي اقتصاديسوي هايي از قطعنامه، 1951
در  .عمال محقق شدند 1970ا اوايل دهة ي از آنها تبرخ] تنها[رسد بنظر مياما 

شوراي اقتصادي و  .كردند كاربهها آغاز ني پيمايشهاي كنو، مجموعهآن هنگام
سازمان از دبير كل  ،1984مي  25مورخ  48/1984شماره  در قطعنامه ،اجتماعي

اي ههاي نظامو عمليات بزههاي روندهاي پيمايش پيوستة خواست تا با اجراي
ند و گسترش ك برقرارمحور ملل متحد را  بزه ةهاي دادايگاهپعدالت كيفري، 

  .دده
در دهة . شدند آغاز 1970سال از ساله 5 هايدوره با هاپيمايش ،غازدر آ) 8.3

كه  ة آمريكادر اياالت متحد 1جانشينهاي اي با كمك مؤسسهنامهپرسش، 1980
يمايش و پ دور نخست دستاوردهايبررسي  يگروه كارشناس هاينشستميزبان 

 ،1990 در اوايل دهة .و اصالح شد يحاطر، نسخة اصالحي بعدي بودطراحي 
-بين هاي جنايي و قضايية پژوهشسسمؤمشابه كوچكتري در  هاينشست

 هااين نشستميزبان  3دولت آرژانتين ،تازگيبه. دبرگزار ش 2اي ملل متحدمنطقه
و دولت هلند در  بود )2001و  1999، 1997هاي در سال( آيرسنوسيدر بو
  . ميزبان يك نشست بود 4، در ولدهوون1998سال 

                                                 
؛ مركز عدالت 1981دانشكدة عدالت كيفري، دانشگاه راجرز، نيوجرسي، : ها عبارت بودند ازميزبان .1

؛ دفاتر آمار كيفري، وزارت دادگستري اياالت 1983هاستون استيت، تگزاس، كيفري، دانشگاه سم
   .1986متحده، واشنگتن، 

2. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 

(UNICRI) 
مؤسسه پژوهشي جرم و عدالت كيفري امريكاي اين نشست از سوي وزارت دادگستري آرژانتين و . 3

، در وزارت دادگستري و حقوق بشر آرژانتين تأسيس 2000فورية  14كه در  (IIDEJUAL)التين 
ر آمريكاي التين را انجام هاي راجع به جرم و عدالت كيفري دشده بود، سازماندهي شد تا پژوهش

  .دهند
4. Veldhoven 
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، مليفرا گردآوري و مقايسه آمارها در سطح ، مبناي منطقياصلدر  )8.4
گروه  نشستپيمايش دوم كه در  براساس. بود كاري بزهعلل دربارة  پژوهش
به عملكرد  كاري بزهل تمركز از عل، شد طراحي 1ي دانشگاه راجرزكارشناس

بيشتر  ملل متحد كلي رسالتاين تمركز با . يافت انتقالعدالت كيفري  هاينظام
در مديريت عدالت  كنندهكمك هايدولتيكي از درحقيقت،  :هماهنگ بود

هاي عدالت خواست تا يك گزارش رسمي از عملياتها از دولت ،كيفري
  .نندالمللي تهيه كبراي جامعه بين را شانكيفري

پيمايش به : مشكل ديگري رخ داد ،اين مبناي منطقي برپاية، حالبا اين) 8.5
 ،ظام عدالت كيفريهاي مربوط به هر سطح و جنبه از ندليل درخواست داده

به دليل پيمايش  امةن، پرشسهاي دوم و سومدر دوره .مفصل شد بسيار
وليتي ؤمس ،نتيجهر دو شد  بزرگ درخواست بسيار زياد جزئيات، بيش از اندازه

 پر كردن آنشغلشان  كه ي عضو قرار گرفتعهده مقامات رسمي كشورهابر
 كه انحصاريملي  ادارة دولتيهيچ  شد كه آشكار ،همچنين. شد] هانامهپرسش[

وجود ندارد؛ شده دسترسي داشته باشد، درخواست گوناگون اطالعات به
 اندريزي كردهسراسري پايهلتي دو هاياداره ،ها تاكنونشماري از دولت ،اگرچه

در  »ب« بند: ك.ر(است ] كيفري[گردآوري آمارهاي عدالت  رسالتشانكه 
. اهش يافتاي كهاي چهارم و پنجم تا اندازه، دامنة پيمايشدر نتيجه ).2بخش 

يمايش و پ ها آسان شودردآوريتا گخالصه شد  درصد 65تا پيمايش ششم 
سال  5پيمايش از  يهادوره ،آغاز پيمايش ششم زا .هفتم آن الگو را دنبال كرد

  . دنسال كاهش يافت 3به 
  هاپيمايش ابزار

-و عمليات بزهروندهاي  راجع بههفتمين پيمايش ملل متحد  نامةپرسش )8.6

 ها فرستادهدولت براي 2001 در آوريل كه كيفريهاي آمار عدالت هاي نظام

                                                 
1. Rutgers University 
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ها در كه براي آشكارسازي پرسشبود  هاپرسش اي ازجموعهبر ممشتملشد، 
هاي اصلي نظام اركان كه بهآماري  ااساسهاي داده ها طراحي شده بود،قالب داده

 از چهار ركن. شدمربوط مي 1998-2000هاي زماني دورهدر  كيفريعدالت 
و ها ها، زندان، دادگاهپيگرد قاممپليس، : پرسش شد كيفرياصلي نظام عدالت 

 درخواستاطالعات آماري كه در هفتمين پيمايش  هرستف. نهادهاي كيفري
 بند: ك.نامه، ربراي مالحظة كامل پرسش(شده است  ارائه 6 شكلدر  ،شده بود

  ).پيوست »چ«
-هاي نظامو عمليات هاراجع به روندهاي ملل متحد هدف اصلي پيمايش )8.7

- رايم گزارشج رويدادهاي ]ميزان[ها برپاية گردآوري داده، كيفريعدالت  هاي

ها و تحليل بهبود نگاهبا ، كيفريهاي عدالت نظام اجرايي هايو عمليات شده
از  ي كليينما ،نتايج پيمايش. جهاني است در سطحانتشار آن اطالعات 

- را نشان مي كيفريهاي گوناگون نظام عدالت و روابط بين بخش بزهروندهاي 

المللي بينچه و ملي  سطح در چه اداره را،گاهانه در گيري آتصميم و دهد
  . بخشدارتقاء مي

  
فهرست اطالعات آماري موجود در هفتمين پيمايش ملل متحد . 6 شكل

  عدالت كيفري نظامهاي و عمليات بزهراجع به روندهاي 

  شدهانواع اطالعات درخواست      ركن قضايي

  يتپليس، براساس جنس پرسنل        پليس 
  بودجه كلي پليس

  بزهشده، براساس نوع شجرايم گزار شمار
 نخستاشخاصي كه در برخورد  شمار

  يا نظام عدالت كيفريو با پليس رسمي
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  بزهبراساس نوع  1اند،شده احضار
با  رسمياشخاصي كه در برخورد  شمار

  احضارنظام عدالت كيفري 
و  كودك/بزرگسالاند، براساس شده

  يتجنس

  يتپيگرد، براساس جنس پرسنل      پيگرد مقام
  جة كلي ادارة پيگردبود        

 براساس نوع ،تعداد اشخاص تحت پيگرد

  يتجنسو  كودك/جرم، بزرگسال                                                

اي، حرفه(اس وضعيت تعداد قضات براس  ها دادگاه
  بودجة كلي دادگاه يتو جنس) عادي
 هاي كيفريدادگاه بهاشخاصي كه  شمار

ساس وضعيت پرونده ، براانداحضار شده
  )محكوميت، تبرئه و ساير احكام(

  محكومان، براساس نوع جرم شمار
محكومان بزرگسال، براساس نوع  شمار

  محكوميتجرم و نوع 
كودك /بزرگسالمحكومان، براساس  شمار        

  يتجنس                                                  و

، ودكانبزرگساالن و كهاي زندان شمار  نهادهاي كيفري/هازندان
 بازپروري؛هاي نهادهاي كيفري و سازمان

  هاي موجودتخت شمار

                                                 
1. Bring into 
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كودكان و بزرگساالن، هاي زندان پرسنل  
  يتبراساس جنس

  بودجة كلي زندان  
زنداني  در يك روز معين افرادي كه شمار  

در انتظار (هاي رده، براساس اندشده
  )شده و غيرهمحاكمه، محكوم

دت بازداشت زندانيان بزرگسال ميانگين م
 زمان بين دستگيري و(در انتظار محاكمه 

  )حكم مجرميت يا برائت صدور
شده در زندان از ميانگين مدت سپري

  سوي بزرگساالن پس از محكوميت
زندانيان محكوم در يك روز معين،  شمار

  يتو جنس كودك/براساس بزرگسال
در  مراقبتي تعليقزندانيان مشمول  شمار
  كودك/بزرگسالروز معين، براساس يك 
مشروط در  زندانيان مشمول آزادي شمار

  كودك/بزرگساليك روز معين، براساس 
  

را ترين آمارها مي، اينست كه رسمتحدملل جرم پيمايش  كاركردمهمترين ) 8.8
مي كه در ايميزان دقيق جر اين نيست كه هدف اصلي پيمايش. كندميي ورگردآ
كند و دولت به ارائه ميگزارشي از جرم را  بلكه، ا بسنجدر دهندرخ مي جهان

- هاي گزارشنظامكشد تا به چالش ميكشورها را  ،پيمايش. دهدن پاسخ ميآ

ريزي پايه، اندبينيو قابل پيش فراگيرمند، كه نظام را مليجنايي و قضايي  دهي
 پاسخگوهر دولت  المللي و هم برايمنافعي را هم براي جامعة بين ،هاداده. كنند

-حوزهو  در تعيين روندهاي جرم توانمي را، اطالعات نخست. آورندبهمراه مي
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هاي ، دادهدوم. برد كاربهفني  همكاريشكل آفريني به دشوار براي نقشهاي 
گزارش جهاني راجع به  هايي ماننددربارة گزارشاطالعاتي را  شدهگردآوري

 توانها ميبرداري از داده، براي بهرهسوم 1.دنكنمي ارائه جرم و عدالت كيفري
هاي داراي دولت سايرمند به مقايسه كردن خودشان با هايي كه عالقهدولتاز 

  .بهره بردموقعيت مشابهند، 
  المللي جرم و عدالت كيفري هاي بين شناختي راجع به داده روش  هايهمالحظ

نامه شاز يك پرس ،حدمت ز پيمايش جرم مللآمده اهاي به دستداده )8.9
از سوي ادارة آمار ملل متحد به مقامات رسمي ملي  گردآوري و ،استاندارد

را براي شان در سطح مليآمارهاي  ،رسمي گويانپاسخ سپس .شودفرستاده مي
 نامةپرسش درشده تعريف] كيفري[ هاي جرم و عدالتبنديرده با يهماهنگ

نهادهاي ] وجود[به دليل شود مي يادآور با اين حال،. كنندمي سازگارپيمايش 
] نيز[سازمان يك بخشي از  بيشتركه  عدالت كيفري در يك كشورگوناگون 

هايي حقيقت ممكن است تقريبا مستقل از يكديگر كار كنند، روشنيستند و در
د نتوانمي ،شوندوري ميو گردآ آيندبدست ميهايي آنها چنين داده بوسيلةكه 

نامه بيشتر بر اي كه پرسشروش چندپاره. يار متفاوت باشنددر هر كشوري بس
 تشريفات اداري مختلف ]وابسته به[گوناگون مقامات رسمي  از سوي آن اساس

شده در آمارهاي گزارش هايي را درو مغايرتها ناهماهنگي گاهي، شودميپر 
 بكارگيري آمارهاي ،بنابراين. دهدنشان مي كشوريك نامه پيمايش پرسش

نياز  كشورهاهر يك از ي ارزيابي دقيق منابع آمار به 2رسمي در سطح ملي،
   .دارد

                                                 
1. Global Report on Crime and Justice, Graeme Newman, Ed. (New York, 

Oxford University Press, 1999). Excerpts available at 

http://www.uncjin.org/Special/GlobalReport.html. 
2. Cross-national 
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از پيمايش جرم  ]آمدهبدست[مشكل ديگر بكارگيري و تفسير آمارهاي  )8.10
اند گردآوري شدهجرم ملي  آمارهاي رسمي از رويست كه آنها اين ،ملل متحد

آمارهاي . دهنديل ميتشكرا عضو وضعيت سياسي كشورهاي  ،همين دليلو به 
با همة  ،دهدقرار ميالمللي جامعه بين در اختيار شورك يك كه جنايي و قضايي

سياسي ضروري  ركن، يك دنداشته باشچندشاخگي كه ممكن است بدنبال 
  .نددار] نيز[
هاي از گذشتهشناسي مندان جرمعالوه، همانطور كه بسياري از دانشبه) 8.11

 هاياز اشتباه پر ،هاي رسمي راجع به جرمداده ،انددهاستدالل كردور تاكنون 
مي كه به پليس گزارش و از يتنها براساس جراها اين داده. مندندنظام تصادفي و

از جرم  يناقص گزارش تنها ، لذاشوندمي شمارشاند، سوي مقامات ثبت شده
موردنظر معه ميزان نامعلوم جرم در جا .دهندنشان ميرا  يافته در جامعهارتكاب

 يابزارهاي جايگزين با بايد ومارهاي رسمي حذف شده آ از ـ رقم سياه جرم ـ
  .)فصل هفتم: ك.ر( ديدگي سنجيده شوندهاي بزهمانند پيمايش

ملي مورد توجه قرار سطح در  هاي كه بايد هنگام تحليل دادهعامل ديگر )8.12
جرم  خاصنواع ا مختلف،كشورهاي ممكن است . تهاس، مشكل تعريفگيرد

 ،قانوني معيارهايدر  اصوليهاي تفاوت. اي بسيار متفاوت تعريف كنندرا بگونه
تأثير  ، بر نرخ آنزان واقعي جرم در جامعهاز مي متمايزكامال  به شكل تواندمي

 الملليهاي بينپيمايش نامةدر پرسش رفتهكاربه هايتعريف ،عالوهبه. بگذارند
هاي ، مشكالتي را در بازتاب جزئيات دقيق تعريفاندآمده از روي ضرورت كه

  .آورندپديد مي رفته از سوي كشورهاكاربه ثبتهاي قانوني گوناگون و شيوه
شمار اندكي از  در دسترس در سطح ملي، تنها هاي رسميداده معموال )8.13

-هاي بينداده برپايةنظري  الگوبردارينتيجه، در . ندقرار دار كشورهاي جهان

 ورزانهغرض تريافتهنسبت به كشورهاي توسعه است موجود، ممكنالمللي 
  .باشند
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نشدني در هاي ظاهرا برطرفدشواريساير اين مشكالت و با وجود  )8.14
-ينرسمي در سطح ب جنايي آمار ،مطمئن جنايي معتبر وهاي گردآوري داده

   .دارندالمللي، به عنوان يك سنجش از خود جرم، تاحدي اعتبار 
  

   ديدگيبزه الملليهاي بينپيمايش .ب

  تاريخي  پيشينة
هاي غيررسمي راجع به جرم در سطح تأليف دادهوري و گردآ تازگيبه )8.15

گردآوري اطالعات براي  هاي نخستينكوشش. شده است تقريبا آغاز ،الملليبين
مديران و  پژوهشگراناز سوي  ايمالحظهديدگي، بطور قابلهاي بزهاز پيمايش

صورت  ها در آنها نسبتا سريع بوده،كه رواج اين پيمايش يافتهكشورهاي توسعه
توسعه ها در كشورهاي درحالحضور اين پيمايشكه در حالي ،است گرفته

  .است بسيار جزئي بوده
از سوي ، 1989در سال  1،ديدگيبزهالمللي دورة پيمايش بين نخستين) 8.16

 4انگلستان و دانشگاه لوزان 3همكاري وزارت كشوربا  2وزارت دادگستري هلند
 فن بكارگيريبا  هامصاحبه. اجرا شديافته، كشور توسعه 14در  5،سويس
در  آزمايشي هايبررسي ،در همان سال. شدندانجام  6محوررايانهتلفني  ةمصاحب

كه هنگامي، 1991در سال . اجرا شد 7)وارسا( در لهستان و) جاكارتا(اندونزي 

                                                 
1. International Crime Victim Survey (ICVS) 
2. Netherlands 

3. Home Office  
4. University of Lausanne 
5. Switzerland 

6. Computer-assisted Telephone Interviewing 
7. Poland (Warsaw) 
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 1ال گذارتوسعه و كشورهاي درحكشورهاي درحال دربرگرفتنژه براي پرو
 2اي ملل متحدمنطقهبينجرم و عدالت كيفري  مؤسسة پژوهشي گسترش يافت،

  .روآوردديدگي المللي بزهپيمايش بين به
 13، يافتهكشور توسعه 13، با مشاركت 1992سال  دوم پيمايش در دور )8.17

 ]ضريب[ كهتا زماني. اجرا شدور در حال گذار كش 7توسعه و كشور درحال
ه بود، در اين كشورها خيلي زياد نشد توسعهنفوذ تلفن در كشورهاي درحال

شهرها بيشتر در كالنها شد و پيمايشگرفته مي كاربه رو در رو روش مصاحبة
انجام شد، كه  1997/1996هاي سال ، درهادور سوم پيمايش. شدانجام مي

كشور در حال گذار  21توسعه و كشور درحال 15افته، يشور توسعه ك 12شامل 
در اين . انجام شد 2000در سال ديدگي المللي بزهپيمايش بين آخرين دور. بود

ي شهر در اروپاكالن 16يافته و همچنين كشور توسعه 17ها در ، پيمايشدوره
در آمريكاي  شهر 4آفريقا و  در شهر 7، در آسيا شهر 4، شرقي و آسياي مركزي

از  ، بيشديدگيالمللي بزهپيمايش بين هورد 4 مجموعدر  .انجام شدند 3التين
  4.كشور مختلف كامل شدند 70پيمايش در حداقل  140
  هاپيمايش ابزار

شناسي استاندارد يك روش بكارگيريبا كه ديدگي المللي بزهپيمايش بين )8.18
برده  آمده در سطوح سنجش جرم بهرهاز تجربة به دستندهي شده بود، سازما

اين پيمايش  ،بنابراين. ديدگي ملي مرتبط شده بودو با موضوعات پيمايش بزه

                                                 
1. Countries in Transition 
2. The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 

(UNICRI) 
  : ك.ديدگي، رالمللي بزهاطالعات بيشتر در زمينة پيمايش بين] كسب[براي . 3

http://www.unicri.it/icvs  
ها در آدرس فهرستي از اين گزارش. ديدگي در چندين گزارش منتشر شدالمللي بزهنتايج پيمايش بين. 4

  :زير موجودست
http://www.unicri.it/icvs/publications/index_pub.htm.   
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مفهوم ديدگي، هاي بزهاي و مستقل راجع به تجربهتواند اطالعاتي مقايسهمي
و  ارائه دهدرا  هاي عدالت كيفريمشيخطهاي مربوط به جرم و جرم و نگرش

شناسي در هاي جرمنظريه و ارزيابي ريزيپايهبراي  را يهمچنين فرصت
فهرست اطالعات آماري موجود در پيمايش . آوردتر فراهم چارچوبي گسترده

 كاملنامه پرسش. ارائه شده است 7 شكل، در 2000ديدگي سال المللي بزهبين
  .وست ارائه شده استپي »ح« بنددر ) رو در روروش (
-تواند از تعريفميست كه اين ديدگيالمللي بزهبين مزيت اصلي پيمايش) 8.19

بندي مختص ردهنامه پرسشهاي متفاوت جرم در هر كشور فراتر رود، زيرا 
، پيمايش بنابراين. آوردموضوع پيمايش پديد مي در هر كشوررا از جرم خود 

ديدگي هاي بزهآمده از پيمايشديدگي، نسبت به نتايج بدستالمللي بزهبين
ظرفيت مقايسه را بطور  آنها در طراحي كه تفاوتملي،  مستقل يافتةزمانسا

   .كندمي ارائهبهتري را اي اطالعات مقايسهكشند، جدي به چالش مي
-پيمايش يو اجرا ريزيپايه منظورهب ،توسعهاز كشورهاي درحال شماري) 8.20

هايي را مككمهم سياستگذاري،  ابزارو  پژوهشديدگي به عنوان يك هاي بزه
هاي ظرفيت و محدوديت كه كشورها نسبت به اهميت،هنگامي. انددريافت كرده

- ميگذاران و مديران دهند، پژوهشگران، سياستپيمايش حساسيت نشان مي

  .اتخاذ كنند تري، تصميمات آگاهانههاي عدالت كيفريدر مديريت نظامتوانند 
 مربوط به هايع به تجربهراجاطالعات  گردآوري خصوص درپيمايش،  )8.21

هاي به پليس، نگرش شگرايش به گزار ديدگي،بزه جرم و سطح آن، خطر
ارزيابي سياستگذاري مبتني بر  و ه پليس و مجازات، پيشگيري از جرمب مربوط

به ديدگي سطح ملي را هاي بزهشدة پيمايشتهخساير اهداف شنانتايج پيمايش، 
 ي،المللبين] هاي[رود كه تجربة پيمايشر ميانتظا ،همچنين .گذارداشتراك مي

  . در آينده شودهاي ملي و محلي يمايشو اجراي پ ريزيپايهموجب 
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  2001ديدگي در سال المللي بزهموجود در پيمايش بينهاي پرسشفهرست . 7 شكل

  شدت   يپشتيبان     گزارش           جزئيات    آيا به پليس    ]رخداد[ كانم    شمار       ]وقوع[تاريخ   ديدگي در بزه
  ]جرم[ ديدهبزه ازران ديگبه                 *گزارش     گزارش شد؟                )سال گذشته(   )سال گذشته(  سال گذشتهپنج

  براساس نوع جرم

  جرايم خانگي 
  ×           ×  ×   ×   ×   سرقت خودرو  
  ×         ×   ×   ×   ×   ×    سرقت از خودرو  
  ×           ×   ×   ×   ×   خودروخرابكاري   
  ×           ×   ×   ×   ×    سرقت موتورسيكلت  
  ×           ×   ×   ×   ×    سرقت دوچرخه  
  ×   ×      ×   ×   ×     ×      برگلري  
  ×           ×   ×     ×   برگلريبه  شروع  

  جرايم شخصي
     ×   ×  ×     ×   ×   ×   ×     × سرقت مقرون به آزار  
  ×             ×   ×   ×     × سرقت اموال شخصي  
  ×   ×   ×     ×    ×   ×   ×     ×          جرايم جنسي  
  ×   ×  ×     ×   ×   ×   ×     ×          تهديد/تهاجم  

  

   ويژههاي اضافي دربارة جرايم پرسش
  بازگردانده شد؟ ورآيا خود      سرقت خودرو

 ؛آيا چيزي خسارت ديده ؛ارزش مال دزديده شده ؛دزديده شدهآيا چيزي       برگلري
  ؛ارزش خسارت

 كاربهسالح  شناسايي شد؛ كارآيا بزه ؛كارانبزه شمار ؛آيا چيزي دزديده شده    رون به آزارسرقت مق
  سالحي؛چه  رفت؛

  بري بود؟آيا جيب    سرقت از اموال شخصي
را  ديدهبزه كارانبزهآيا  ؛كارانبزه شمار دانستيد؛آيا آن را جرم  ؛چه اتفاقي افتاد  و ؛جرايم جنسي

  ، آيا كسي بود كار چه، بزهندشناختمي
  ؛چه سالحي برد؛ كاربهسالح   تهاجم و تهديد

  ويژهجرايم ] مربوط به[هاي پرسش  سال گذشته،ديدگي در پنجبزه
    براساس نوع جرم

  گزارش شد؟ ديگرانآيا به پليس يا به  ؛نوع كالهبرداري  كنندهاز مصرفكالهبرداري 
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  گزارش شد؟ يگراندآيا به پليس يا به  ؛چه كسي بود فساد مرتكب      فساد
  پليس، پيشگيري از جرم و پشتيباني

  عملكرد پليس خوب بود؟ در محل
  آيا پليس مفيدست؟
  و مدت بازداشت آن؟ براي برگلريمجازات پيشنهادي 

  مالكيت سالح گرم، نوع سالح گرم و دليل مالكيت
  در برابر برگلريتمهيدات امنيتي 

  جرم و امنيت نگرش نسبت به

  رون پس از تاريكياحساس امنيت در بي
  احساس امنيت در خانه پس از تاريكي

  شدنبرگلريديدة احتمال بزه
  علل جرايم نوجوانان

  اطالعات شخصي و خانوادگي

  يتسن و جنس            شهرمساحت 
    شغل            مساحت خانه

  ميزان تحصيالت رسمي          وضعيت مسكوني
  وضعيت تأهل          ميزان درآمد خانوار

  ]پذيريمعاشرت[ رفتار اجتماعي) بروز(        خانوار دميزان رضايت از درآم

بوديد؟ چرا  خرسند؟ آيا از نحوة برخورد پليس با موضوع نكرديد؟ چرا گزارش كرديدچرا گزارش : تكميلي* 
  ؟ناخرسنديد

  رورودرنامة موضوعات اضافي در پرسش

  )چنانچه در سال گذشته رخ داده است(هاي راجع به فساد پرسش

  رشوه كرد؟ ستدرخواچه كسي 
  آيا به پليس گزارش شد؟

  چرا به پليس گزارش شد؟
  گزارش  خرسندي از

  دليل ناخرسندي
  چرا به پليس گزارش نشد؟
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  فساد ها دربارةديدگاه

  )مقام مندرج در فهرست 13از سوي (امكان درخواست رشوه 
داري كه به اين مشكل رسيدگي شدن يافتن مقام صالحيتدگرگوني تدريجي در آسان

  كندمي
  شدن برخورداري از برخورد عادالنهدگرگوني تدريجي در آسان
  كندشدن دسترسي به مقامي كه به شكل مطلوب عمل ميدگرگوني تدريجي در آسان

  

  

  

  

  نامهعات اضافي در نسخة آفريقايي پرسشموضو
ديدگي در بزه
سال گذشته، پنج

براساس نوع 
  جرم

يخ
تار

 ]
وع

وق
[  

مار
ش

 )
شته

گذ
ل 

سا
(  

ل 
مح

و[
وع

ق
[  

به آيا 
 پليس

گزارش 
  ؟شد

ش
زار

ت گ
زئيا

ج
*   

به 
ش 

زار
گ

ران
يگ

د
  

يبان
شت

پ
 از

ي
 

زه
ب

ده
دي

  

ت 
شد

]
رم

ج
[  

   )سال گذشته(     

  ×   ×   ×  ×   ×  ×   ×   ×  رباييخودرو
  ×       ×   ×  ×   ×   ×    سرقت دام

  ويژههاي اضافه راجع به جرم پرسش

 ،كار شناسايي شدبزهكاران، آيا بزه شمار  رباييخودرو
 كاربهسالح، نوع سالح، آيا سالح  يآشكارساز

، آيا خودرو واقعا دزديده شد، آيا بازگردانده رفت
 ، به پزشك يا درمانگرشد واردي جراحتآيا شد، 

   جرمي واقع شد؟ ]بنظر شما[، مراجعه شد
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 حيوان بهايچه نوع حيواني دزديده شد،  سرقت دام                                    

  دزديده شده؟                                                   

؟ چرا خرسنديد؟ آيا از نحوة برخورد پليس با موضوع نكرديد؟ چرا گزارش كرديدچرا گزارش : تكميلي* 

  ؟ناخرسنديد



                                                                                                              
  

                                              

 



                                                                                                              
  

                                              

 

  

  

  

  

  ]ها[پيوست
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  درآمد

راهنماي طراحي آمار نظام عدالت كيفري، چارچوبي ] كتاب[ 7تا  1هاي بخش
در اين . دهدحي يك نظام ملي آمار عدالت كيفري ارائه ميبراي طرا را كلي

هاي مربوط به برقراري نظام نگراني درصددند تا عمده] كنندگانتهيه[راستا، 
شدن برخي براي كمك به روشن. عدالت كيفري را شناسايي و بررسي كنند آمار

-داده گردآوري معنادارتر راجع به طراحي و برقراري نظام موضوعات كاربردي

ها و موضوعات هاي نمونة گردآوري دادهاي از فرممجموعه حاضر ها، پيوست
  .دهدارائه مي را پشتيبان
تفصيل پيوست به عنوان ] اين[ ،موضوعات كليدي طراحي آشنايي بابراي 
در رابطه با اركان اصلي نظام قضايي . كندمي ارائههاي مشخصي را ، نمونهكتاب

- ارائه مي پيوست موارد زير را، اين )بازپروريهاي ازمانها و سپليس، دادگاه(

  :دكن
بايگاني هاي داده ]گروه[ دو ها، براي هرهاي نمونة گردآوري دادهفرم •

هاي تركيبو  ردآوريقابل گي متغيرهاانواع هاي انباشته، و داده يكسان
 دهند؛نشان مي هاي گوناگونبه شكل را احتمالي

-قابل ارائه را نشان مي هايناگون دادهگواي هشيوهمونه، اي نهجدول •

با  توانكه مي سازندهايي را برجسته ميدهند و انواع متفاوت داده
 . آوردانباشته بدست  و بايگاني يكسانهاي گردآوري روشبكارگيري 

  :دهدموارد زير را نيز ارائه مي براين، پيوستعالوه
قاعدة امتيازدهي به م و بندي جرردههايي از طرح استاندارد نمونه •

 ؛شديدترين جرم

ها و آمارهاي جرم، دادگاه بكارگيريها با داده تحليلهايي از نمونه •
  .بازپروريهاي سازمان

ها، هايي از فرمبايد تأكيد شود كه موضوعات زير پيشنهاد نيستند، بلكه نمونه
آنها ] روز اينا. [ها هستندپردازش دادههاي دستورالعملو  هاها و ابزارجدول
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تا بر  يندعطف مناسبي براي كشورهابلكه نقطه ،نيستندا آمادة اجر هايحلراه
. يشان بينديشندهاسندهاي مناسب گردآوري داده دربارة ،خود اساس محيط

ها طراحي خودش را در گردآوري داده رويكردفرض براينست كه هر كشوري 
همانطور كه . دهدبازتاب را اش هاي خاص نظام عدالت كيفريكند تا ويژگيمي

د، دركشان بخشنها بهبود ميشان را در گردآوري و انتشار دادهكشورها توانايي
 رديابيشان را در ي نظام عدالت كيفري و توانايياز جرم و عمليات اجرايرا 

را در رفتارهاي مجرمانه  پديدو الگوهاي نو دهندميافزايش ] جرم[ هايروند
  .دكننميشناسايي 

 الملليبينهاي كاربردي در دو حوزة فعاليت دهايسن شاملاين پيوست  
 هشتمكه در بخش  شودمي كيفري عدالتگردآوري اطالعات مربوط به جرم و 

  :عبارتند از و اندشرح داده شده
هاي  هاي نظام عملياتپيمايش ملل متحد راجع به روندهاي جرم و  •

  ؛عدالت كيفري
  .لملليا ديدگي بين پيمايش بزه •

هايي را درخدمت كشورهاي بكارگيرندة المللي، نمونهسندهاي پيمايش بين
كشورهاي بسياري انواع  همانطور كه. دندهها قرار ميانواع مشابه گردآوري داده

- ها شركت ميهاي فراملي گردآوري دادهها را اتخاذ و در فعاليتگردآوري داده

كه تصويري جهاني از موقعيت  شودد ميايجااي بطور فزايندهاين امكان كنند، 
جرم و  دربارة] هركشور[متفاوت  هايهو با توجه به تجرب بدست آيدجرم 

  . گيردمياي و فراملي صورت منطقه هاي، مقايسهآنپيشگيري از 
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  موضوعات كليدي در طراحي نظام گردآوري آمار جرم .الف

 شود، ضروريآغاز مي هاسند خاص گردآوري داده در عمل تدوينهنگامي كه 
 »يكم«بند در  برشمردههاي به همة نكته. اساسي تبيين شود پرسشست چندين ا

 5ها، به يك سند خوب گردآوري داده تدوينبراي . توجه كنيد هشتمبخش 
  :نكتة كليدي زير بايد توجه شود

و مسؤوليت  رابطهبين وند، شگردآوري قرارست هايي كه دادهآيا . 1
  كنند؟موازنه برقرار مي ايي آنهپاسخگو

بايگاني هاي دادههاي انباشته باشد يا گردآوري بايد برپاية دادهآيا . 2
 ؟يكسان

 ها خودكارست يا دستي؟روش گردآوري داده. 3

-را بهبود ميها سازي دادهها يكپارچهسند گردآوري داده تدوينآيا . 4

 ؟بخشد

 شوند؟را ميتعريف و اج بطور منظمآيا واحدهاي انباشت . 5

  .شده است شرح دادههركدام از اين موضوعات در زير  
  
  ]هاداده[يي و مسؤوليت پاسخگو رابطهتوازن ميان . 1

كاربران با  حد امكانها بايد تا آمده براساس سند گردآوري دادهآمار بدست
ها ، زيرا گردآوري و گزارش دادهموضوع حياتي استاين . باشد مرتبط هاداده

نياز  عدالت كيفري] نظام[اي از كاركنان طيف گسترده از اركت و پشتيبانيمش به
انگاشته ها، مرتبط براساس سند گردآوري داده گردآمدهچنانچه اطالعات . دارد

است و  يافتنيدست، مسؤوليت نظام عدالت كيفري بيشتر از منافع نشود
هنگام طراحي برنامة  درنتيجه،. تأمين نخواهد شد اين اقدامپشتيباني اساسي از 

حساسيت به اين واقعيت  نسبت بايد گيرانتصميمآمار نظام عدالت كيفري، 
-ميبر پاسخگويان مسؤوليت واقعي بار  ،شدههاي گردآوريكه داده نشان دهند

اين مسؤوليت صورت گيرد و  سازي ميزانبراي كمينهبايد  اقداميهر . كند
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بيشترين ارزش ممكن را براي بيشترين شده كه اطالعات گردآوري دهداطمينان 
ط تنها با برقراري توازن ميان مسؤوليت پاسخگو و مرتب. تعداد كاربران دارد

دست  پيروزبرنامة آماري پايدار و يك مدت به درازتوان در ها ميبودن داده
  . يافت

  
 يكسانبايگاني هاي دادههاي انباشته در برابر گردآوري داده. 2

اي از هايي دارد كه با توجه به مجموعهاشاره به داده ،»هاي انباشتهداده«اصطالح 
معين را ] آماري[هاي يك جمعيت شده، ويژگيهاي ازپيش تعريفشاخص

- پرونده از شمار، ]آماري موردنظر[براي مثال، چنانچه جمعيت . كندخالصه مي

شمار همة  ملشاهاي انباشته باشد، دادهتشكيل شده شده در دادگاه هاي استماع
شمار اند، بندي جرم رسيدگي شدهرده] طرح[كه براساس شود مي اييهپرونده

-پرونده شمار همةاند، شده] كاربزه[هايي كه منجر به محكوميت پرونده همة

 يا شمار همةسال دارند بيشتر از يك] رسيدگي[هايي كه براي تكميل نياز به 
هاي انباشته ين ترتيب، گردآوري دادهبد. هاي منجر به مجازات زندانپرونده

هاي اطالعاتي و سپس شمارش تعداد ردهاي محدود از متضمن تعريف مجموعه
-بايگاني مي ردهدر هر  موردنظرهاي زماني هايي است كه در طول دورهپرونده

هاي بنديردههاي گردآوري، به اينگونه طرح شده برپايةارائهاطالعات . شوند
مربوط هاي پرسشپاسخ به براي  .دشوندر سند محدود مي شدهخاص تعريف

-هاي متقابل پيشبندييا جدولترند شده مفصليي كه از موارد تعريفهاردهبه 

  .كرددستكاري يا دوباره پردازش ها را توان دادهنمينشده در سند،  تعريف
غيرِ مت ه، يك مجموعيكسانبايگاني هاي دادهگردآوري ] روش[از سوي ديگر، 

گردآوري را موردنظر ] آماري[جمعيت از شده دربارة هر عضو تعريفازپيش
شده در دادگاه هاي استماعپرونده] آماري موردنظر[چنانچه جمعيت . كندمي

شده از براي هر پروندة رسيدگييكسان بايگاني هاي دادهباشد، طرح گردآوري 
اين براي مثال، . خواهد كردي ورگردآ را ايسوي دادگاه، پروندة ثبتي جداگانه
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جرم، نوع ] ارتكاب[تاريخ : ي كندوررا گردآ ي زيرتواند متغيرهامي پرونده
، رسيدگي، نوع رسيدگي، تاريخ حضور در دادگاهجلسة  نخستينجرم، تاريخ 

ها، براي از آنجا كه اين شيوه از گردآوري داده. و مدت مجازات محكوميتنوع 
و همچنين اطالعات مربوط به هر دهد  تشكيل مينه هر دعوا پروندة ثبتي جداگا

هاي پرسش، براي تحليل و پاسخ به كندميبايگاني  را متغير در هر پرونده
توان بصورت متقابل ، ميكندميمربوط به هريك از متغيرهايي كه گردآوري 

 هايپرسشپاسخ به ذاتي توانايي . دستكاري كرد] ها راداده[بندي يا جدول
را توجهي پذيري و سودمندي قابلهاي فردي، انعطافر سطح پروندهد موردي

  . به همراه دارد
ها كه حجم داده كاربرد داردهايي بيشتر در موقعيت ،هاي انباشتهگردآوري داده

در يا  اندبطور محدود تعريف شدهاطالعاتي  هاينيازمندييا  باشدبسيار انبوه 
هزينه هايي، كمدر چنين وضعيت. ستندمدت درمعرض تغيير نييا ميان كوتاه
-انعطاف نبود ذاتيتر از مهم) هاي انباشتهبيشتر در رابطه با گردآوري داده(بودن 

فرايندهاي قرارست  هايي كهدر موقعيت با اين حال،. پذيري تحليلي است
هاي دادهها نسبتاً پايين است، روش گردآوري د يا حجم دادهشو پيچيده توصيف

  .هي داردتوجقابل مزيت يكسانبايگاني 
ها ها كم است، گردآوري انباشتة دادههايي كه حجم دادهمحيطبراين، در عالوه

] روش[هردو . ها شودتواند منجر به كاهش قابل توجه هزينههمواره نمي
نياز اجرايي  ياي از پشتيبانسطح پايه به، يكسانبايگاني گردآوري انباشته و 

بين اين دو  هايتفاوت، كمتر باشد هاداده هرچه حجم، بطور كلي. دارند
ها، بنابراين، در بسياري از پرونده .در پشتيباني اجرايي كمتر خواهد بود رويكرد

-ها، نميگردآوري انباشتة داده رهگذراز  شدهدرك 1جويي بالقوةصرفه] ميزان[

  .ودچيره شها پذيري و سودمندي دادهانعطافة القوب بر نبودتواند 

                                                 
1. Potential Savings 
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سازي ، مزيت ديگري نيز دارد و آن آسانيكسانبايگاني هاي دادهگردآوري 
آمار اهميت براي تضمين پايايي  موضوعاين . هاستو ارزيابي كيفي داده تأييد
ها از بسياري از مراجع قضايي نشان آمده از گردآوري دادهتجربة بدست. دارد
. باشندداشته ها به داده بااليي اعتمادها بايد و كاربران داده پشتيباناندهد كه مي

شكل  ترينمفصلو تحليل به  تأييدسازي آسان، اعتمادارتقاي بهترين سازوكار 
  . ممكن است

 
 هاي دستي دربرابر خودكارگردآوري داده .3

اطالعات  ]دستيابي به[براي  ،هاي نظام عدالت كيفريبسياري از عمليات] در[ 
دستي شود و روش گردآوري مي اتكاچاپي آنها  نسخة بهها، پرونده مفصل

فرم  موجب ايجاد ستي معموالهاي دهگردآوري داد. رودمي كاربه هاداده
. شودهر پروندة جديد مي اطالعات در دستيابي بهاستاندارد گردآوري جهت 

يا موجود اسناد عمليات اجرايي  ازبراي انتقال اطالعات  توانمي را هااين فرم
اي گشوده و هرزمان كه پرونده توان، يا ميبرد كاربهي رسهاي حسابكاربرگ

هنگامي كه . كردلحاظ ، شودمي آن طياي از فرايند اجرايي روزآمد و مرحله
فرم  اين شود،ميفرستاده بعدي نظام عدالت كيفري  بخشاي كامل يا به پرونده
 توانمي را هاي دستيفرم .كردها ارائه فرايندهاي گردآوري دادهتوان براي را مي
 كاربهيكسان بايگاني هاي دادههاي انباشته و داده شكل دو گردآوري هر براي
در ادامه، هنگامي كه . ، اما ساختار و محتواي دو فرم كامال متفاوت استبرد
توضيح داده ] هاي آنهاتفاوت[شود، ها توصيف ميونة گردآوري دادههاي نمفرم

  .د شدخواه
نسبتا  ميزانبا  ،هاهاي انباشته، صرفنظر از حجم پروندهدستي داده گردآوري

بايگاني هاي داده، در گردآوري دستي در برابر. ي استفتنيادستمنابع  ناچيز
ها اي بر هزينة گردآوري دادهشده تأثير عمدهمتغيرهاي گردآوري شمار، يكسان

به ها، داده دستيابي بهاي بطور كلي، هرچه تعداد متغيرها بيشتر باشد، بر. دارد
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ها بستگي گرچه ميزان اين رابطه، حقيقتا به حجم داده. بيشتري نيازستمنابع 
  . دارد

-ها متوسط يا ناچيزست، گردآوري دستي دادههايي كه حجم پروندهدر موقعيت

همانطور كه . تواند با منابع نسبتا ناچيزي تأمين شودمييكسان هاي بايگاني 
 پايةها به سطح شد، برقراري و ماندگاري برنامة گردآوري دادهتر اشاره پيش

در اين مضمون، هر متغير  .ها نياز داردپشتيباني اجرايي صرفنظر از حجم داده
تا يك حد خاصي، . افزايدها ميهاي گردآوري دادهاضافي، بطور جانبي بر هزينه

اين . ارزدن ميآمده از افزودن هر متغير بر هزينة گردآوري آمنافع بدست
موضوع از آن جهت درست است كه هر متغير جديدي كه به طرح گردآوري 

تري از هايي را براي ايجاد طيف گستردهشود، فرصتافزوده مييكسان بايگاني 
ها بايد به دنبال برقراري گستره و طرح برنامة گردآوري داده. آوردآمار فراهم مي
لذا . باشد] آنها[ي اطالعاتي و سودمندي ها و منافع با نيازهاتوازن هزينه

كم براي بسياري از كاربران سودمند باشد ها بايد دستدستاورد گردآوري داده
  .و ماندگاريش را توجيه كندرفته در برقراري كاربهتا منابع پاية 

اي كه با طرح گردآوري باال، هر متغير اضافه پروندةدر يك محيط با حجم 
ها آوري دادهتواند اساسا به هزينة كلي جمع، ميشودميوري ها گردآدستي داده

گردآوري تعداد زيادي از  هاي با حجم بسيار باال، هزينةهدر رابطه با داد. بيفزايد
تعداد يا بايد  در اينجا. باشد بازدارندهممكن است يكسان بايگاني  متغيرهاي

 ]انگاشته[ ها ضروريگردآوري داده براي متغيرها كاهش يابد يا خودكارسازي
  . شود
يا ي اطالعات انباشته رودر گردآ توانمي را هادكار دادههاي گردآوري خونظام

 ها در نظام عدالت كيفريوري دادهگردآبراي اينكه . برد كاربهيكسان بايگاني 
جايي كه چنين  در .برد كاربهرا هاي اجرايي خودكار خودكار شود، بايد سامانه

براي استخراج  ويژهاي هاي رايانهشود، نگارش برنامهاندازي ميهاي راسامانه
اين . پذيرستامكان خاص يهاخودكار آمار توليداي موردنياز و هداده اجزاي
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قرار  سامانة مديريت اطالعاتزيريا  يها معموال در سامانة عملياتنوع برنامه
 فراخوانيياز بشري، هنگامي كه اين برنامه نصب شد، تنها مداخلة موردن. دارند

ايي كه با رايانه خوانده ههاي زماني مشخص است تا خروجيبرنامه در دوره
ديسكت يا نوار مركزي يا هر ابزار الكترونيكي ديگر  به و كردتوليد  را شوندمي

   .فرستادها گردآوري داده

  هادادهگردآوري  بايگاني يكسان درهاي انباشته و هاي بين شيوهاي از تفاوتنمونه

هاي انباشته، بررسي و دادهبايگاني يكسان هاي شايد بهترين روش براي مقايسه داده
هاي براي مثال، چنانچه بخواهيم اطالعاتي در مورد پرونده. يك نمونة مشخص باشد

 مشمول مرور زمان در نظام قضايي بدست آوريم، چه اطالعاتي از هر پايگاه داده
-تعداد پروندهآمار هاي انباشته، رويكرد گردآوري داده در ؟دردسترس خواهيم داشت

اند، در دسترس شده ثبتشدة مشمول مرور زمان هاي از پيش تعيينهايي كه در رده
براي اهداف موردنظر اين نمونه، اجازه دهيد سه طبقه از مرور زمان را . خواهد بود

اين سه طبقه به . سالز يكسال و بيشتر اماه تا يكماه، ششكمتر از شش: تعريف كنيم
هاي چارچوب برپايةهاي مشمول مرور زمان را دهد تا پراكندگي پروندهما امكان مي

- آماري از تعداد كلي پرونده به اين ترتيب،. ها تعيين كنيمدر طبقه شدهتعريفزماني 

هايي هآيد، اما تعيين تعداد پرونداند، به دست ميماه كامل شدههايي كه در كمتر از شش
آمار ] توانمي[، همچنين. پذير نخواهد بوداند، امكانماه تكميل شدهكه در يك يا پنج
به دست  راسال به طول انجاميده هايي كه تكميل آنها بيشتر از يكتعداد كلي پرونده

اند طي دوسال يا سه سال كامل شده] مشخصا[هايي كه آورد، اما تعيين تعداد پرونده
  . ستپذير نيامكان

. در سطح پيشينة فردي در دسترسندبايگاني يكسان هاي هاي انباشته، دادهداده برابردر 
بايگاني هاي نمونة پروندة مشمول مرور زمان، شيوة گردآوري داده] بررسي[در ادامة 

تاريخي كه پرونده ] همچنين[، اطالعاتي را دربارة تاريخ اولين جلسة دادگاه و يكسان
هاي كه در همة پرونده تاريخاين دو . گردآوري خواهد كردشود، مي رسيدگي
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 ها سازي دادهيكپارچه. 4

هاي و برنامهها از منابع گوناگون بندي دادهبه رتبه ،هاسازي دادهيكپارچه
موضوع ة براي درك جديد و پيشرفت تواناشاره دارد كه ميها گردآوري داده

 كه دادرسيدر حوزة  بويژه ،سازييكپارچه .برد كاربه موردنظر در تركيب با هم
) بازپروريهاي ها و سازمانپليس، دادگاه(اصلي نظام قضايي  بخشسه آن در 

هنگامي كه يك برنامة آماري . ، اهميت داردكنندكار مي ديگريكمستقل از  اغلب
ها سازي دادهيكپارچه هايمفهومشود، بايد براي تركيب قضايي طراحي مي

  . اي به عمل آوردجانبهكوشش هم
اي در پيوست ارائه شده ، موضوعات نمونهيكپارچهي هامفهوم داده ارتقايبراي 

مثال، ي برا. شودميازي سهاي مربوط به يكپارچهي از ويژگيدكه شامل تعدا
طرح استاندارد «متضمن بكارگيري  هاي انباشته،ي دادهورهاي گردآهمة فرم

براي  ،هاآن و تعريف رفتهكاربه هاي جرمردهدر آن كه هستند، » بندي جرايمرده
رايج  هايرديفدر هماهنگي با . ستا ري يكساننظام عدالت كيف بخشهر 

شده در دادگاه موجود است، امكان محاسبة مرور زمان هر پرونده و سپس رسيدگي
. كندهاي زماني مشخص شده را فراهم ميها در هريك از چارچوبتعداد كلي پرونده
براي يافتن تعداد  هاي دادهپايگاه بررسيهاي زماني موردنظر و سپس تعيين چارچوب

براي مثال، چنانچه اطالعاتي . اند، آسان استهايي كه در هر رده بايگاني شدهپرونده
توان در اند، الزم باشد، ميشده رسيدگيماه  هايي كه طي ششدربارة پراكندگي پرونده

ماه كامل ماه تا ششهايي كه ظرف يكاي جستجو كرد تا تعداد پروندهيك پايگاه داده
- اصالحي مي بررسيچنانچه به جزئيات بيشتري نياز باشد، يك . اند، روشن شودهشد

-شده رسيدگي... كه در پنج روز، ده روز، پانزده روز و  را هاييتواند تعداد كلي پرونده

  . اند، نشان دهد
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در دهند تا ارائه مي را بندي شدت جرمردهايج از اي رشيوه آنهابندي جرم، رده
  . مشخص شود شديدترين جرم 1،كاريبزهبا بيش از يك مورد  هايپرونده

پيوست ارائه شده ) ت(تا ) ب( هايبخشها در ي دادهورهمة اسناد نمونة گردآ
 امكان دهند كهمحوري را نشان مياين اسناد، واحدهاي انباشت شخص. است

-فراهم مياند، داد اشخاصي را كه در فرايند نظام قضايي قرار گرفتهتع محاسبة

 رااشخاص توان ميكه  محور به اين دليل پيشنهاد شدهرويكرد شخص. كند
 و واحد كرد سر اركان گوناگون نظام قضايي مشخصاتر در سربطور هماهنگ

نظام قضايي به  بخششخص از يك  گردشتحليل  ،محورشخص شمارش
به عنوان بخشي از ، يكسانبايگاني هاي همة داده. سازدر را آسان ميديگ بخش

. نديا شبيه به آن 2هپروند هيكپارچمحور، شامل يك شماره برنامة آماري شخص
 به وارد سة منحصر به فردست كه به هر متهميك شنا ه،پرونديكپارچه شماره 

ري يك شماره برقرا ،هدف از اين شماره. شودپيوست مي نظام عدالت كيفري
 بازپروريهاي ها و سازمانپروندة سراسري است كه از سوي پليس، دادگاه

   .رودمي كاربه] عدالت كيفري[نظام  بخشمتهم در هر  رديابيبراي 
 
 نخستين يكپارچهواحدهاي انباشت . 5

اشاره شد، يكي از دشوارترين موانع  سومبخش ) ت( بندهمانطور كه در 
 شمارشدر سطح ملي، مشكل واحد پذير آمارهاي قياس دستيابي و ماندگاري

از  ،پذيري برخي از واحدهاي انباشتدشواري اصلي مربوط به قياس. است
- شود كه از موقعيتي به موقعيت ديگر تعريف ميمتغيرهاي اساسي ناشي مي

 شمارشبه عنوان واحد  را 3»رويداد«بيشتر  ،هاي پليسبراي مثال، ارگان. شوند

                                                 
1. Infraction  
2. Integrated File Number (IFN) 
3. Incident 



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

168 

تعريف  ،ممكن است در بسياري از موارد با اين حال،. برندمي كارهبنخستين 
در يك موقعيت، . باشد اي داشتهي گستردههاي پليس گوناگونارگان بين رويداد
در دورة زماني كار بزهيك تواند شامل همة جرايم ارتكابي از سوي مي رويداد
د شامل همة جرايم توانمي رويدادباشد، حال آنكه در موقعيتي ديگر،  يكسان

در برخي . كار در دورة زماني يكسان باشدارتكابي از سوي يك يا چند بزه
شود، اي درنظر گرفته ميجداگانه رويدادآمار  ،ديدهها، براي هر بزهموقعيت
. ندارد رويدادديدگان تأثيري در آمار بزه شماري ديگر، هاكه در موقعيتدرحالي

 1، قاعدة شديدترين جرمشودميشتر از يك جرم ي شامل بيرويدادهنگامي كه 
و در  شوندميمتغيرها در قاعدة شديدترين جرايم تعريف . اجرا خواهد شد

شوند، ميپذيري ملي آمارهاي جنايي قياس مانعمتفاوتي كه بيشتر هاي موقعيت
  . روندمي كاربه

ها نيز دادگاه »هايپرونده«ها در رابطه با تعريف پذيري دادههاي قياسدشواري
هاي مربوط ها پرونده را به عنوان همة اتهامبراي مثال، برخي دادگاه. وجود دارد

- در برخي دادگاه. كنندتعريف مي رويدادكار درگير در يك به يك يا چند بزه

كار باشد، هاي مربوط به يك بزهتنها شامل اتهامپرونده ممكن است  هاي ديگر،
ي ديگر، هر اتهام يا جرم، بدون هادر موقعيت. هاادرويدبدون توجه به تعداد 

به عالوه، . يك پرونده به شمار آيدتواند ها، ميرويدادكاران يا اشاره به تعداد بزه
- قياس به طور قابل توجهي نخستين شمارشچنين متغيرهايي در تعريف واحد 

  .دهندهاي گوناگون را كاهش ميهاي موجود در دادگاهپذيري داده

                                                 
1. Most Serious Offence (MSO) 
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  ارگان پليسبه  هايي از گزارش نمونه .ب

پليس، معموالً  بهشده گزارش مايجرهاي مربوط به آمار ردآوري دادهي گهانظام
نهادهاي محلي اجراي قانون به عنوان  اند كه ازاي طراحي شدهبگونه

هاي اين بخش شامل پيمايش( اندتشكيل شدهها كنندگان دادهپاسخگويان يا تهيه
از جرمي كه پليس هنگامي). شودهفتم نميشده در بخش صيفديدگي توبزه

تحقيق  رويدادراجع به آنهايي كه . شود، فرايند آمارگيري آغاز ميشودآگاه مي
، دهدرا تشكيل مي] هاداده[كه پاية نظام گردآوري را » رويدادگزارش «، كنندمي

عيين ماهيت براي ت رويداداطالعات موجود در گزارش  سپس،. كنندميكامل 
] وقوع[تاريخ و محل  ،كاران درگيرشكنان، تعداد بزه، تعداد قانونجناييرويداد 
-هاي اساسي بزهكار و ويژگيپروندة شخصيت براي هر بزه] تشكيل[، رويداد

  .روندمي كاربهكاران 
آمارها در  تركيب براي رويداد هاياطالعات موجود در گزارش سازيخالصه

ها اين شيوه. دادهاي گوناگوني انجام به شيوه توانميرا  يفروملو سطح ملي 
  :عبارتند از

 در آنجا ؛به مركز آمار موردنظر رويدادهاي گزارش ارسال رونوشت •
 جنايي هايدادهبرقراري پايگاه توان براي را مي] هاگزارش[ يمحتوا

 . بدست آوردو انباشته يكسان بايگاني 

ي تا به رسهاي حساببراي ايجاد كاربرگ رويداد هايبكارگيري گزارش •
براي برقراري پايگاه  توانا را مياين محتو در آنجا ؛آمار ارسال شود مركز
 . بدست آوردجنايي انباشته هاي داده

هاي هاي گردآوري دادهبراي تكميل فرم ي رويدادهابكارگيري گزارش •
 توانمحتوا را مي اين در آنجا ؛تا به مركز آمار ارسال شونديكسان بايگاني 

 . بدست آورديكسان بايگاني  جناييهاي دادهايگاه پ ايجادبراي 
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 جناييهاي و گردآوري داده رويداد گيريگزارشسازي خودكار •
هاي داده تهيةاي خاص گردآوري اطالعات بمنظور هاي رايانهبرنامه بوسيلة
 . براي مركز آماريكسان بايگاني يا  انباشت

هاي باال از شيوه در تركيبييك يا  برپاية، جنايي دهيگزارشهاي نظام بيشتر
اشاره شد، گزينش روش گردآوري  چهارمهمانطور كه در بخش . بودخواهند 

  .پذيري منابع بستگي داردها و دسترسداده كاربرد موردنظرها، به داده
ها را كه هنگام طراحي آوري دادهگرد دستيهاي دو نمونه از فرم) ب(بخش 

 هاي ساختاري و محتوايي موردبايد به عنوان نمونه جرمدهي نظام گزارش
محتواي فرايند اي از نمونه نخست،فرم . دهدتوجه قرار گيرند، ارائه مي

بايگاني هاي دادهفرايند گردآوري  دوم، واست؛ انباشته  هايداده گردآوري
  . دهدرا نشان مييكسان 

  
 انباشتة جرم آمارگردآوري . 1

بطور منظم  محلي، نيازمند اينست كه هر پليس انباشتة جرمهاي دآوري دادهگر
اين . در منطقة خود پاسخگو باشد جناييآمار مربوط به رفتار محاسبة  در برابر

بندي اطالعات مربوط به فرم ردهي براي رسهاي حساببا ايجاد كاربرگ كار
گزارش ] فرم[كه  انهرزمدر هاي مناسب ردهگردآوري اطالعات و عالمت زدن 

در پايان هر ماه يا هر . شودشود، به آسانترين وجه انجام ميمي بايگاني رويداد
، اطالعات )رودمي كاربهاي كه شدهتعيين از پيش يا هر چارچوب زماني(فصل 

 جرمدهي گزارش دستيفرم در و خالصه  حسابرسيهاي موجود در كاربرگ
 هايدادهساير  ،در مركز آمار. شوندمي تادهفرسو به مركز آمار موردنظر  درج

هاي شوند تا مجموعهجمع مي با يكديگرآمده از ديگر نيروهاي پليس بدست
  . اي را تشكيل دهندجنايي ملي و منطقه

اين . دهدرا نشان مي انباشتة جرمهاي ، فرم نمونة گردآوري داده)1(الف  جدول
-برنامة آمارهاي انباشتة شخص برايضروري  هاي مبناييشامل زمينهفرم 
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شامل گردآوري يك يا چند واحد  ،محوربرنامة آماري شخص. محورست
ست كه در فرايند نظام استوار كه بر تعداد اشخاصي شودنخستين مي شمارش

كه بتوان  شودمياين شيوه به اين دليل پيشنهاد . گيرندقرار مي] عدالت كيفري[
اسر اركان متفاوت نظام عدالت كيفري سر تري دراشخاص را بطور هماهنگ

 بخشاز يك  جريانمحور، تحليل واحدهاي انباشت شخص و كردشناسايي 
جزئيات بيشتر، لطفا  ديدنبراي (كنند مي آسانديگر را  بخشعدالت كيفري به 

   ).سومبخش ) ت( بنددر » واحدهاي انباشت«: ك.ر
كه نمايي  شودهايي ميمينهشامل طيفي از ز ة جرمهاي انباشتفرم گردآوري داده

سازي اين فرم براي آسان. دهدمي ارائهرا شده به پليس كلي از جرايم گزارش
مانند نيروي پليس (پاسخگو  شناساييكلي براي  بخشاز چند  ،كارهاي پيگيري

ها و ، دورة زماني گردآوري داده)كنديرش ممحلي كه اطالعات جنايي را گزا
-دادهچهار جزء فرم اين . پاسخگو تشكيل شده است تماساطالعات مربوط به 

جرايم ) ب؛ شدهجرايم گزارش) الف :كنداي خاص را گردآوري مي
 ؛)بر اساس جنسيت(متهمان بزرگسال ) پ؛ )هيا غير بموجب اتهام( 1يافته فيصله

  .)براساس جنسيت(ن نوجوان متهما) ت و
زارش شده، به عنوان شود، در ماهي كه گهنگامي كه جرمي به پليس گزارش مي

نشده نبايد در مجموع جرايم جرايم كشف. شودثبت مي» شدهجرم گزارش«
ي بيشتر از يك جرم ارتكاب رويداد] در[هنگامي كه . شده قرار گيرندگزارش

  .شود، تنها شديدترين جرم ثبت مييافته باشد
ات كيفري به چنانچه تحقيق. فيصله داد آنتوان برپاية اتهام يا غير مي را جرايم
. شودثبت مي 2»با اتهام يافته فيصلهجرم «، آن جرم با عنوان بيانجامدكسي  اتهام

                                                 
اما . گوناگون معناهاي متفاوتي داردهاي حقوق كيفري  نظاماين عبارت در ادبيات پليسي . 1

و متهم دستگير شده  از سوي پليس كشف يا شناسايي شود كه هايي گفته مي مبطور كلي به جر
 .استقرار گرفته يا تحت تعقيب 

2. Cleared by Charge 
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داليل كافي براي و كار را شناسايي كرده حتي اگر پليس بزه گاهي با اين حال،
اين . كند ثبتتواند اتهامي را نمي ،متهم كردن شخص وجود داشته باشد

اي مربوط به مصونيت مثال، پرونده برايدهد كه در جايي رخ مي وضعيت
 پيشكار كند يا بزهميخودداري  ديده از امضاي شكايتبزه ياباشد  1ديپلماتيك

شده درنظر گرفته ها حلاينگونه پرونده. كندميشود، فوت  ثبتاز آنكه اتهام 
اين . شوندثبت مي» يافته به شكل ديگر فيصلهجرايم «شوند، اما با عنوان مي

  .شوند، گزارش مياند يافته فيصلهر ماهي كه جرايم د
دهد، اما تعداد ، نشان ميشده ثبتتعداد افرادي را كه اتهاماتشان  ،»متهمان«كادر 
درنتيجه، شخصي كه در يك زمان به بيشتر از يك . كندها را محاسبه نمياتهام

 .شودبراساس شديدترين جرم شمارش مي] و[جرم متهم شده است، تنها يكبار 
ديگري متهم شود، دوباره شمارش  رويداد دليلكار يكسال بعد، به چنانچه بزه

- ميشده، به بزرگساالن، نوجوانان، مردان و زنان تقسيم اشخاص متهم. شودمي

قانون  برپاية تعريف 3،»نوجوان«و  2»بزرگسال«كاران به بندي بزهرده. شوند
  . گيردصورت ميمحلي 

شده در ستون سمت فهرست يكي از انواع جرايم كنار در اي باال،همة اركان داده
دهد كه شامل چندين اي رخ ميهنگامي كه حادثه. شوندگزارش مي راست فرم

خواننده بايد توجه كند كه انواع . شودگزارش مي آن، شديدترين شودمي جرم
نة ، گويا و از طرح نموة جرمهاي انباشتشده در فرم گردآوري دادهجرايم ارائه

فرم نمونة قضايي و فرم نمونة  بر رويكه  آيندبدست ميبندي جرايم رده
بندي جرايم، تحليل ردهبكارگيري طرح استاندارد . شوندمي اجرايي بازپروري

                                                 
1. Diplomatic Immunity 
2. Adult 
3. Youth  
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محتواي نمونه طرح  ديدنبراي . (كندهاي كل نظام قضايي را آسان ميداده
  ).ث بند: ك.ر جرم،ترين بندي جرايم و قاعدة امتيازدهي به شديدردهاستاندارد 

  ارگان پليس ـ ة جرمهاي انباشتفرم نمونة گردآوري داده .)1(الف  شكل

  جرمفرم گردآوري آمار 

  :موقعيت  :نيروي پليس نام
  :نشاني

  سال           ماه      : آمار مربوط به
  : تلفن  : گردآوري آمار از سوي

  

جرايم   جرم

گزار

  شدهش

  متهمان  يافته فيصلهجرايم 

برپاية   همگي

  اتهام
  نوجوانان  بزرگساالن  ساير

  دختر  پسر  همگي  زن  مرد  همگي
                عمده جرايم خشن

                كشيآدم
                عمدبه قتل شروع

                سرقت مقرون به آزار
                رباييآدم

                تهاجم جنسي
                جنسي سوءاستفادة

                تهاجم عمده 
                عاديتهاجم 
                رباييكودك

عمده جرايم 

  مالي
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                تعرض و ورود
                يافروزآتش

                كالهبرداري
                سرقت

  تصاحب
  اموال مسروقه

              

                شرارت

                ساير جرايم
                سالح

                نظم عمومي
                اخالق جنسي

                بازي
                تاجراي عدال
                ساير جرايم

  عمده 

  جرايم رانندگي

              

                باررانندگي زيان
                ساير جرايم رانندگي 

  عمده جرايم

  مواد مخدر

              

                قاچاق مواد مخدر
                تصاحب مواد مخدر

                ساير جرايم
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 جرميكسان بايگاني گردآوري آمار . 2

تفاوت شيوة انباشته  با، تاحدي جرميكسان بايگاني هاي داده فرايند گردآوري
-اطالعات جنايي همچنان بوسيلة نهادهاي پليس محلي ثبت مي] اينكه با. [دارد

-ها گردآوري ميهاي فردي پروندهها براساس ويژگيشوند، اما از آنجا كه داده

، بايد براي هر نبه جاي آ. برد كاربهرا  حسابرسيهاي توان كاربرگشوند، نمي
 يرويدادبراين، هنگامي كه در عالوه. اي تكميل شود، فرم جداگانهرويداد

  . اي تكميل شودكار فرم جداگانه، بايد براي هر بزهداردبيشتر از يك متهم وجود 
 نشانرا  جرميكسان بايگاني هاي ، يك فرم نمونة گردآوري داده)2(الف  جدول

) ب؛ رويداداطالعات ) الف: است ش تشكيل شدهچهار بخفرم از  اين .دهدمي
هر . مورديهاي گردآوري داده) ت؛ و كاراطالعات بزه) پ؛ ديدهاطالعات بزه

جنايي است كه  رويداد هر در رابطه با ويژة هر پروندهاطالعات  حاوي، بخش
] هر[، اطالعات هشماراين . شوندمشخص مي »رويدادشمارة « با] هركدام[

  . دهدكار پيوند ميديده و بزهاطالعات مربوط به بزه را به رويداد
كيفري  رويدادهاي اصلي هر ويژگي كوشدميفرم، » رويداداطالعات « بخش
 نام مانند ،ها، منبع داده]اطالعات[اين . بدست آوردپليس را  برايشده احراز

اين بخش . كندرا مشخص مي ويو موقعيت  رويداددهندة پليس گزارش
 رويداد، تاريخي كه رويدادشده، تاريخ را در مورد نوع جرم گزارش ييهاپرسش

و فيصله يافته  رويدادو تاريخي كه  رويداد يافتن فيصله، وضعيت گزارش شده
. كندرا مطرح مي رويدادديدگان مرتبط با كاران و بزههمچنين تعداد كلي بزه

اند توو مي داردنياز جرم  كوتاهتوصيف  به» شدهنوع جرايم گزارش«قسمت 
نمونه طرح استاندارد  ديدنبراي (بندي تكميل شود ردهبراساس طرح استاندارد 

يا  آنست رخداد تاريخيا  ،»رويدادتاريخ «). ت بخش: ك.ر ،بندي جرايمرده
گزارش نشده  رويدادچنانچه . براينست كه در آن تاريخ رخ داده است باور

  . گزارش خواهد بود مبناي، هبه اطالع پليس رسيدباشد، تاريخي كه 
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ي كه حادثه رخ راجع به محل هاييپرسش، رويدادقسمت اطالعات همچنين، 
در . كندمطرح مي رويدادو آماج  مال دزديده شده، موجود داده، نوع سالح

 رفته كاربهد ، براي آنكه در آمار محاسبه شود، نبايموجودتعيين نوع سالح 
- مي يدهپرس» اموال دزديده شده«ط به سرقت، مربو رويدادهايدر همة . باشد

هاي مالي، سرقت مقرون به آزار و هدف را در خسارت ،»رويدادآماج «. شوند
  . كندمي مشخصجرايم سرقت 

خشن  رويدادهايديدگان اطالعات مربوط به بزه فرم، »ديدهاطالعات بزه« بخش
عي ترتيبي در فرم ديده با يك شماره ارجاهر بزهدر فرم، . آوردبدست ميرا 

كار نام، سن، جنسيت، نسبت با بزه ،ديده، در فرمبراي هر بزه. شودمشخص مي
فرم نمونه براي ثبت اطالعات . شودفهرست مي رويدادوارده در  آسيبو ميزان 

 چهاربيشتر از  رويداديك چنانچه در  اما فضا دارد،ديده بزه چهار تنمربوط به 
در هريك از اين . شودهاي اضافي پيوست مي، فرمديده وجود داشته باشدبزه
و  رويداد، شمارة رويداداطالعات مربوط به  بخشهاي اضافي، بايد در فرم

  . شمارة صفحه ثبت شوند
كار راجع به هر بزه ، اطالعاتجرميكسان بايگاني فرم » كاراطالعات بزه« بخش

وجود  كاربزهچند  ديرويداهنگامي كه در  .كندثبت مي را رويداددرگير در 
كار كه هر بزه نجااز آ. اي تكميل شودكار بايد فرم جداگانه، براي هر بزهدارد

فرم، به رويداد  رويداداطالعات  بخششده در درج رويدادبراساس شماره 
، ثبت اين اطالعات و همچنين نام و موقعيت نيروي يابدپيوند ميمشخصي 

را  اوجنسيت  كار فرم، نام، تاريخ تولد وهاطالعات بز بخش. اهميت داردپليس 
يكپارچه كار يك شماره براي هر بزه اين بخش همچنين. كندثبت مي] نيز[

كار فرم بزه بخش، كار پيدا نشدههايي كه بزهروندهدر پ. كندمي را دنبال هپروند
  . ماندسفيد مي
يكپارچه ه محور، شمارشخصيكسان بايگاني  برنامة آمار ي ازبخش به عنوان

نظام عدالت كيفري به وارد  كاريك شناسة منحصربفردست كه به هر بزه ه،پروند
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، ايجاد يك هپرونديكپارچه اين شماره  ]كردنپيوست[ هدف از. شودپيوست مي
كار در سراسر اركان هر بزه رديابيست كه براي ا شماره پروندة سراسري

 كاربهبازپروري هاي ا و سازمانهگوناگون نظام قضايي، از سوي پليس، دادگاه
براي دستيابي به موفقيت، بايد براساس مشخصات فني و كاربردي اين . رودمي

 از آنجا كه براي با اين حال،. ، بين اركان گوناگون نظام توافق حاصل شودحوزه
تخصيص بايد اين شناسه را  آنهاست، نيروي پليس سرآغاز ارتباط ،نظاماين 
در سراسر نظام عدالت كيفري  را شناسه، پيوندي ثبتيجام، در صورت ان. دهند

در نظام برقرار  كارانبزهبراي درك گردش  را فراهم و ابزار تحليلي قدرتمندي
  .كندمي

 كارعليه بزه شدهثبتاتهامات  جع بهرا كار، اطالعاتبزهاطالعات  بنددوم  بخش
كار، يك شده عليه بزهثبتبراي هر اتهام . كندگردآوري ميرا  رويداد در يك

بر اساس تاريخ  وروديو اطالعات  يابدمي شماره ارجاعي ترتيبي اختصاص
از جرم، قانون  كوتاهيتوصيف ] براي مثال، اطالعاتي مانند[، دشومي ثبتاتهام 
شده است و  ثبتاتهام آن و بند قانوني كه براساس  تبصره، مادهشده و نقض
 پنجفرم براي ثبت  همچنين .اتهام برپايةكار بزه عليه ]شدهمطرح[هاي جرم شمار

كار به بيشتر از پنج جرم گوناگون متهم البته چنانچه بزه فضا دارد،اتهام گوناگون 
اطالعاتي  شاملبايد  هااين فرم. شوندضافي پيوست ميا هايرمشده باشد، ف

م و موقعيت كار موردنظر مربوط كند، مانند ناو بزه رويدادكه آنها را به  شود
  . پروندهيكپارچه و شماره  رويدادنيروي پليس، شمارة 

در يك سرقت كار سه بزه، رويداديك چنانچه در  ،]موضوع[براي روشن شدن 
اي كار فرم جداگانه، براي هر بزهكنندهمراه با تهاجم شركت  مقرون به آزار

 رويدادكار زههر فرم، براي هر سه ب بااليدر  رويدادشمارة . تكميل خواهد شد
هاي كار هر فرم، با ثبت ويژگييكسان خواهد بود، اما بخش اطالعات بزه

كار به يك سرقت مقرون به آزار اگر هر بزه. تكميل خواهد شديك خاص هر 
اگر اما . آمدخواهد » شدهثبت اتهامات« بخشمتهم شده باشد، اين اطالعات در 
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تنها در  اين اتهامباشد، اطالعات  كاران به تهاجم متهم شدهيكي از بزه تنها
توان براي با چنين كاري، مي. كار ثبت خواهد شداتهامات همان بزه بخش

، ارتباط برقرار آنو متهم  رويداد، بين هر رويداد هر اتهامات خاص ناشي از
  . كرد

 ،ي بيشترهارا براي ثبت داده فضاييفرم، » مورديهاي گردآوري داده«بخش 
ها اين داده. كنده فراهم ميشدجرايم گردآوريمنظم  هايبه آمار پيوست بمنظور

ارزيابي تغيير مشخصات هاي پژوهشي خاص، توان براي پاسخ به پرسشميرا 
  .برد كاربهاي جديد داده عناصرو افزودن 
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  ارگان پليس ـ جرميكسان بايگاني هاي فرم نمونة گردآوري داده .)2(الف  شكل

  جرمهاي هفرم گردآوري داد

  رويداد اطالعات 

نام نيروي 

  :پليس

  : صفحة   :رويدادشمارة   :موقعيت

    :رويدادتاريخ   :شدهنوع جرم گزارش

  سال  ماه  روز
  :رويدادتاريخ گزارش 

  سال  ماه  روز

 يافتن فيصلهوضعيت 

  :رويداد
  []نامشخص 

  [] نيافته فيصله
  []اتهام يافته با  فيصله
  []غيره 

 يافتن فيصلهتاريخ 

  :رويداد

        ماه     روز
  سال

  :ديدگانتعداد كلي بزه  :كارانتعداد كلي بزه

  موجود) هاي(سالح
  []سالح گرم 

  []چاقو 
  []چماق 

  []مواد منفجره 
  []آتش 

 )مشخص كنيد( ساير موارد
[]  

  :رويدادمحل 
  []خانه 

  []شركت 
  []پاركينگ 
  []مدرسه 
  []خيابان 

 مشخص(ساير موارد 
  []) كنيد

  

  ل دزديده شدهاموا
   []وسيلة نقليه 

  []سالح گرم
   []قايق

  []شناسايي] مدارك[
  []پول 

  []گذرنامه 
            []جواهرات

  []اوراق بهادار /سهام
   []اقالم اداري

  []دوچرخه
  []وسايل خانه
) مشخص كنيد(ساير موارد 

 []      

  

  :رويدادآماج 
  []اشخاص 

    []خانه 
  []وسيلة نقليه 

  []بانك 
  [] پمپ بنزين

  [] فروشگاه مواد غذايي
  [] )مشخص كنيد( ساير موارد
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  ديدهبزه اطالعات

  :جنسيت  :سن  :نام  :شماره

  []مرد 
  []زن 

  :كارنسبت با بزه
   []فرزند             []همسر 

  []همسر سابق      []ارتباط شغلي
  []ساير اعضاي خانواده

  [] والدين              []آشنا 
  [] غريبه          []دوست

  :ميزان آسيب
  []بدون آسيب 
  []آسيب جزئي 
  []آسيب عمده

  []مرگ 

  :جنسيت  :سن  :نام  :شماره

  []مرد 
  []زن 

  :كارنسبت با بزه
   []فرزند             []همسر 

  []همسر سابق      []ارتباط شغلي
  []ساير اعضاي خانواده

  [] والدين              []آشنا 
  []غريبه           []دوست

  :آسيب ميزان
  []بدون آسيب 
  []آسيب جزئي 
  []آسيب عمده

  []مرگ 

  :جنسيت  :سن  :نام  :شماره

  []مرد 
  []زن 

  :كارنسبت با بزه
   []فرزند             []همسر 

  []همسر سابق      []ارتباط شغلي
  []ساير اعضاي خانواده

  [] والدين              []آشنا 
  []غريبه           []دوست

  :ميزان آسيب
  []ون آسيب بد

  []آسيب جزئي 
  []آسيب عمده

  []مرگ 

  :جنسيت  :سن  :نام  :شماره

  []مرد 
  []زن 

  :كارنسبت با بزه
   []فرزند             []همسر 

  []همسر سابق      []ارتباط شغلي
  []ساير اعضاي خانواده

  [] والدين              []آشنا 
  []غريبه           []دوست

  :ميزان آسيب
  ][بدون آسيب 
  []آسيب جزئي 
  []آسيب عمده

  []مرگ 

  كاراطالعات بزه

  :نام  :نام خانوادگي

  :پروندهيكپارچه شماره   :جنسيت  :تاريخ تولد
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  []زن     []مرد   سال  ماه  روز

  شدههاي ثبتاتهام

شمارة 

  :اتهام

تاريخ 

  :بايگاني

    ماه      روز
  سال 

-قانون نقض  : توصيف جرم

  :شده

ماد

   ه

  دتعدا  بند   تبصره

شمارة 

  :اتهام

تاريخ 

  :بايگاني

    ماه      روز
  سال 

-قانون نقض  : توصيف جرم

  :شده

ماد

   ه

  تعداد  بند  تبصره

شمارة 

  :اتهام

تاريخ 

  :بايگاني

    ماه      روز
  سال

-قانون نقض  : توصيف جرم

  :شده

ماد

  ه

  تعداد  بند  تبصره

شمارة 

  :اتهام

تاريخ 

  :بايگاني

    ماه      روز
  سال

-قانون نقض  : توصيف جرم

  :شده

ماد

  ه

  تعداد  بند  تبصره

شمارة 

  :اتهام

تاريخ 

  :بايگاني

    ماه      روز
  سال

-قانون نقض  : توصيف جرم

  :شده

ماد

  ه

  تعداد  بند  تبصره

  مورديهاي گردآوري داده

  

  



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

182 

 هاي نمونهجدول. 3

هاي نمونة از فرم توانشدن انواع اطالعاتي كه ميبرجستهبراي كمك به 
ارائه  ايهاي نمونهجدول ،زير هايهصفحدر ، آوردها به دست دادهگردآوري 

را بدست انباشته  هايداده ويكسان بايگاني هاي دادهآنها از  توانكه مي شده
تنها امكان هاي انباشته، گردآوري داده رويكردخواننده بايد توجه كند كه . آورد

-فراهم مياند، ه ارائه شدههاي نمونة انباشتدر جدولكه هايي را جدولطراحي 

هايي مانند امكان طراحي جدول ،يكسانبايگاني  رويكردديگر،  سوي از. سازد
 را اندشده توضيح دادهو انباشته يكسان بايگاني نمونة  جدول دو آنچه در هر

  .كندفراهم مي ارائه نشده هاينمونهعالوة تعداد زيادي از به
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  جرمانباشتة  هاي ادههاي نمونه براي د جدول) الف
  2001، براساس نوع جرم، يافته و فيصله شدهجرايم گزارش). 1(جدول الف 

  جرايم         شدهجرايم گزارش   
  ساير       اتهام برپاية    همگي      

  نرخ    تعداد    نرخ    تعداد  نرخ    تعداد  نرخ   تعداد   نوع جرم

  )هزار نفر100هر  در(      )هزار نفر100هر  در(     )هزار نفر100هر  در(      )هزار نفر100هر  در(  

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
  2001، يتبزرگسال، براساس نوع جرم و جنس متهمان). 2(جدول الف 

  سال متهمان بزرگ

     زن      مرد      همگي
  نرخ    تعداد    نرخ    تعداد    نرخ    تعداد    نوع جرم

هزار 100هر  در(            )هزار نفر100هر  در(                   )هزار نفر100هر  در(              

  )نفر
  همگي

  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
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  2001، يتن نوجوان، براساس نوع جرم و جنسمتهما). 3(جدول الف 

  متهمان نوجوان 

    دختران      پسران      همگي 
  نرخ    تعداد    نرخ    تعداد    نرخ    عدادت    ع جرمنو

هزار 100هر  در(            )هزار نفر100هر  در(           )هزار نفر100هر  در(              

  )نفر

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
  2001و  2000، 1999: شده، براساس نوع جرمجرايم گزارش). 4(جدول الف 

  شدهجرايم گزارش

1999      2000       2001    
  نرخ    تعداد    نرخ    تعداد    نرخ    تعداد         نوع جرم

  )هزار نفر100هر  در(     )هزار نفر100هر  در(     )هزار نفر100هر  در(       

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم



  پيوست ها                                                                                      

185 

  2001، نوع جرم و منطقه، يتان، براساس جنسممته). 5(جدول الف 

  متهمان

     ....منطقة        2منطقة       1منطقة      همگي  جنسيت متهمان و 

  نرخ    تعداد  نرخ    تعداد  نرخ    تعداد  نرخ    تعداد    نوع جرم

  )هزار نفر100هر  در(    )هزار نفر100هر  در(     )هزار نفر100هر  در(     )هزار نفر100هر  در(                       

  هردو جنسيت
  همگي

  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
  مردان
  همگي

  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
  زنان

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
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  جرايم مواد مخدر
  ساير جرايم

  جرميكسان هاي بايگاني دادهمونه براي هاي ن جدول) ب

  
، ميزان آسيب و نوع اسلحة يتديدگان جرايم خشن، براساس جنسهبز). 6(جدول الف 

  2001، رويداددر  موجود

     رويداددر  موجودنوع سالح       ديدگان وجنسيت بزه

     مواد منفجره        چماق       چاقو      گرم سالح    همگي  آسيبميزان 
   ساير   آتش 

  

  يتهردو جنس
  همگي

  بدون آسيب
  آسيب جزئي
  آسيب عمده

  مرگ
  مردان
  همگي

  بدون آسيب
  آسيب جزئي
  آسيب عمده

  مرگ
  زنان

  همگي
  بدون آسيب
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  آسيب جزئي
  آسيب عمده

  مرگ
  2001، رويدادشده براساس نوع جرم و محل جرايم گزارش). 7(جدول الف 

      رويدادمحل       

  ] هامحل[ساير   خيابان مدرسه    ينگپارك    شركت    خانه   همگي  نوع

      جرم

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ]جرايم[ساير 
با متهم،  رابطه، ميزان آسيب و يتديدگان جرايم خشن، براساس جنسهبز). 8(جدول الف 

2001  

  متهم رابطه با

   غريبه    آشنا    ارتباط   دوست    ساير اعضاي    فرزند   نوالدي   همسر سابق    همسر     همگي   هديدجنسيت بزه

  شغلي   خانواده            و ميزان آسيب

  يتهردو جنس
  همگي

  بدون آسيب
  آسيب جزئي
  آسيب عمده

  مرگ
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  مردان
  همگي

  بدون آسيب
  آسيب جزئي
  آسيب عمده

   مرگ
  زنان

  همگي
  بدون آسيب
  آسيب جزئي
  آسيب عمده

  مرگ
  2001 ،و سن يتسيب، جنسن جرايم خشن، براساس ميزان آديدگابزه). 9(جدول الف 

  ديدهبزه و سن يتجنس

            زن         مرد      همگي
  +55 40-54 25-39 18 - 24 18< كل   +55 40-54 25-39 18 - 24 18< كل   +55 40-54 25-39 18 - 24 18< كل   ميزان

      آسيب

  همگي
  بدون آسيب
  آسيب جزئي
  آسيب عمده 

  مرگ
  2001 ،و سن يتمتهمان، براساس نوع جرم، جنس ).10(جدول الف 

  و سن متهمان يتجنس
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    زن         مرد      مگيه
  +55 40- 54 25- 39 18 -24 18< كل    +55 40- 54 25- 39 18 -24 18< كل    +55 40-54 25-39 18 - 24 18< كل  نوع

      جرم

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ]جرايم[ساير 
 موجودشده، براساس نوع سالح زار گزارشجرايم سرقت مقرون به آ). 11(الف  جدول

  2001و آماج جرم،  رويداددر 

  آماج جرم

   ]هامحل[ساير    فروشگاه مواد غذايي    پمپ بنزين     بانك    نقليه سيلةو   خانه    شخص     همگي      نوع

              سالح 

    موجود

  همگي

  سالح گرم
  چاقو

  چماق
  د منفجرهموا

  ]هاسالح[ساير 
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، براساس نوع جرم و برگزيدهشده جرايم مالي گزارش). 12(جدول الف 

  2001اموال دزديده شده، 

      شدهاموال دزديده      

   ]اموال[ساير       وسايل نقليه    دوچرخه گذرنامه      سالح گرم      جواهر       پول   همگي  نوع

              جرم مالي 

  سرقت

  ودتعرض و ور
  تصاحب اموال مسروقه

  ]جرايم[ساير 

  

  هادادگاههايي از گزارش اطالعات  نمونه .پ

- طراحي شده قضايي به اين منظور آمارهاي هاي گردآوري دادهنظام بطور كلي،

فرايند . در اختيار داشته باشند عنوان پاسخگو را بههاي محلي دادگاه اند تا
 آغازدادگاه  بهاتهام  ي به يك يا چندفرد براي رسيدگ ورود آمارگيري، از زمان

. كندباز مي پرونده يك ،مأمور دادگاه براي هر دعواي جديد معموال. شودمي
بطور . دهدها را تشكيل مياطالعات موجود در هر پرونده، پاية گردآوري داده

كار هر بزه هاياتهام شمار راجع به از اطالعاتهاي قضايي بايد ، پروندهآلايده
، تاريخ گشايش پروندة قضايي، تاريخ اولين جلسة دادگاه، )ر اساس نوع جرمب(

 ،رسيدگي، نوع شده رسيدگيپرونده بعدي دادگاه، تاريخي كه  تاريخ جلسات
كار و براي هر بزه شناسة پروندة منحصربفردو ميزان آن و  محكوميتنوع 

   .شوندتشكيل ) سن و جنسمانند (كار هر بزه پايةهاي يژگيهمچنين و
 توان برايرا مي قضاييهاي پليس، دادهشده به گزارش جرايمهاي همانند داده

ها اين شيوه. كردخالصه  گوناگونيهاي به شيوه فرومليآمارهاي سطح ملي يا 
  : عبارتند از
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كه  حسابرسيهاي براي ايجاد كاربرگ هاپرونده ايمحتو بكارگيري •
براي ايجاد  توانمحتوا را مياين  ادر آنج .فرستادبه مركز آمار  توانمي

 . بدست آورد قضاييهاي انباشتة پايگاه داده

بايگاني هاي دادههاي گردآوري براي تكميل فرم هاپرونده بكارگيري •
براي  توانمحتوا را مياين  در آنجا .فرستادمركز آمار  توان بهميكه يكسان 

 .ست آوردبد قضايييكسان بايگاني هاي دادهپايگاه  ايجاد

با  قضاييهاي و گردآوري داده هامحتواي پروندهسازي خودكار •
-فراهممنظور  اي خاص گردآوري اطالعات بههاي رايانهبرنامه بكارگيري

 . براي مركز آماريكسان بايگاني هاي انباشته يا داده آوردن

ريزي باال پايه رويكردتركيب يك يا چند  با توانقضايي را مينظام گزارش آمار 
پذيري و دسترس از آنها كاربرد موردنظربه  هاگردآوري داده شيوةگزينش . كرد

  . منابع بستگي دارد
ها را كه بايد هنگام طراحي آوري دادهگرد دستيهاي فرم شكلاين بخش دو 

 هاي ساختاري و محتوايي موردبه عنوان نمونه قضاييدهي آمار نظام گزارش
محتواي فرايند گردآوري انباشته و  ،يك فرم. دهدميتوجه قرار گيرند، ارائه 

  . دهدرا نشان مييكسان بايگاني شيوة گردآوري  ،ديگري
  
 قضاييانباشتة گردآوري آمار . 1

، مشابه گردآوري اطالعات قضايية فرايند گردآوري اطالعات انباشت با اينكه
در . دخوربه چشم مينيز هاي مهمي پليس است، تفاوت بهشده گزارشجرايم 

) رويدادگزارش (از يك سند  توانمي را همه يا بيشتر اطالعات جناييكه حالي
- مرحلهكه در  نياز دارداطالعات اسناد گوناگوني  بهقضايي  ، آماربدست آورد

تواند وظيفة مي وضعيتاين . شوندمي ايجادمختلف فرايند قضايي  هاي
اسر درسر هر پروندهاطالعات  يگيريپ نياز به ايجاددليل ه ها را بگردآوري داده
، اگر گردآوري حالبا اين . پيچيده كند فرايندها و اسناد اي ازطيف گسترده
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باشد، اين فرايند نسبتا  شده رسيدگيهاي پرونده برپاية ،قضاييانباشتة هاي داده
بمنظور كسب همة اطالعات  پرونده،] رسيدگي به[در پايان . سرراست است

 بارتوان يكمياند، شده رسيدگيهايي كه از پرونده تنها يريبا آمارگ ،الزم
 را ها، اين دادهجرايمهمانند آمار . كردبازنگري را  يتكميل هايپرونده هايپوشه

شوند، كه هر ماه به مركز آمار فرستاده مي حسابرسيهاي در كاربرگ توانمي
- يكديگر جمع مي باايي ها از ساير نهادهاي قضدر مركز آمار، داده. كردثبت 

   .شود ايجاداي هاي اطالعات جنايي ملي و منطقهشوند تا جدول
-را ارائه مي قضايية هاي انباشتيك فرم نمونة گردآوري داده ،)3(الف  جدول

موقعيت دادگاه  يعني(كلي براي تعيين پاسخگو  بخش چند ازاين فرم . دهد
 يا دادگاه شهري، استانيانند م(، نوع دادگاه )دهندة اطالعاتخاص گزارش

االن اعم از اينكه دادگاه به دعاوي بزرگس) تجديدنظر ، دادگاهباالتر، دادگاه ايالتي
، سالكوچكيا  يا مردان بزرگسالبه زنان  يا كودكانرسيدگي كند يا دعاوي 

. تشكيل شده استپاسخگو  تماسها و اطالعات دورة زماني گردآوري داده
. اي گزارش شوندهاي جداگانهنوع دادگاه، بايد در فرم هاي مربوط بهداده

هاي بزرگساالن، و از پروندهمتفاوت  نوجوانان در فرمهاي پرونده ،همچنين
  . شودميهاي جداگانه از زنان گزارش مردان در فرم

) الف :كندگردآوري مي به سه عنواناطالعات را  ،قضاييانباشتة فرم نمونة آمار 
هاي به تعداد پروندهگزينة الف . هامحكوميت) پها؛ و اتهام )ب؛ هاپرونده

هر پرونده، به . دارد اشاره دادگاه در طول دورة ارجاع شده از سويرسيدگي
در  اتهامات در اينجا .دشوماتي است كه عليه شخص مطرح ميمعناي همة اتها

انباشتة  اين روند برنامة آماري. شوندميرسيدگي  دادگاه و در يك تاريخيك 
در گردش افراد را تواند بطور گسترده ميه كند كميمحوري را ايجاد شخص

بندي جرايم ردهها براساس طرح استاندارد پرونده. كند رديابينظام قضايي 
-مي كاربهو جنايي نيز  بازپروريهاي كه براي گردآوري داده شوندگزارش مي

ها بايد شود، پروندهتهم مياز يك جرم م در مواقعي كه شخص به بيش. آيد
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محتواي طرح استاندارد  ديدنبراي (براساس شديدترين جرايم گزارش شوند 
  ).ت بخش: ك.شديدترين جرايم، ر] تعيين[بندي جرايم و شيوة رده

كلي اتهاماتي كه  شمار برپاية، قضاييانباشتة هاي فرم گردآوري دادههمچنين، 
 ،اندتهاماتي كه منجر به محكوميت شدها شمارو  رسيدگيدر هر دورة ارجاعي 

-اتهام گردآوري مي ت برپايةاز آنجا كه اطالعا. كندگردآوري مي ااطالعاتي ر

  . شوداتهامات اجرا نمي بخششوند، قاعدة شديدترين جرايم نسبت به 
شده  مختومهو رسيدگي بار در دادگاه يك كمدستبراي آمارگيري، جرم بايد 

: شرايط زير را داشته باشديكي از شود كه انگاشته مي شدهمختومه ياتهام. باشد
متهم به دادگاه ديگري ) ب؛ يا مجرم شناخته و محكوم شودمتهم تبرئه ) الف

 1،م موقوفاتها) براي رسيدگي آماده نباشد؛ يا تمتهم ) فرستاده شود؛ پ
ايم بندي استاندارد جرردههمة جرايم براساس طرح  3.شده باشد رديا  2،مسترد

  . شوندگزارش مي
دررابطه با هر اتهام منجر به محكوميت، فرم انباشته، اطالعاتي را براساس 

بيشتر از يك  ،چنانچه براي هر اتهام. كندگردآوري مي اجراي مقررضمانت
ها از مجازات. شودمجازات وجود داشته باشد، شديدترين مجازات ثبت مي

تعليق ) ب؛ زندان) الف: اندبندي شدهترين اينگونه درجهشديدترين به خفيف
 بنديردهطرح ها براساس همة مجازات. ساير) ت 4؛جزاي نقدي) پمراقبتي؛ 
   .شوندميجرايم گزارش استاندارد 

  قضايية انباشتهاي فرم نمونة گردآوري داده .)3(الف  شكل

  دادگاهفرم گردآوري آمار 

  گاهنوع داد  دادگاه شناسايي شمارة   موقعيت دادگاه
                                                 

1. Stayed  
2. Withdrawn  

3. Dismissed  
4. Fine  
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  []زنان   :اطالعات مربوط به  :نشاني
    []مردان  
  []كودكان           [] بزرگساالن      

  سال           ماه     : آمار مربوط به
  : تلفن  : گردآوري آمار از سوي

  

  جرم

ده
رون

پ
  ها

  هامجازات  هااتهام

 رسيدگي
  شده

-محكوم

  شده
تعليق   زندان

  مراقبتي
جزاي 
  نقدي

  ساير 

                نعمده جرايم خش
                كشيآدم

                عمد به قتل شروع
                سرقت مقرون به آزار

                رباييآدم
                تهاجم جنسي
                تعرض جنسي
                تهاجم عمده 

                عاديتهاجم 
                رباييكودك

عمده جرايم 

  مالي

              

                تعرض و ورود
                زيافروآتش
                هبرداريكال
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                سرقت
  تصاحب 

  اموال مسروقه
              

                شرارت

                ساير جرايم
                سالح

                نظم عمومي
                اخالق جنسي

                بازي
                اجراي عدالت

                ساير جرايم

  عمده 

  جرايم رانندگي

              

                باررانندگي زيان
                رانندگي  ساير جرايم

  عمده جرايم 

  مواد مخدر

              

                قاچاق مواد مخدر
                تصاحب مواد مخدر

                ساير جرايم

 
  قضايييكسان بايگاني گردآوري آمار . 2

 دليل نياز بهبه  ،قضاييشد، فرايند گردآوري آمار  اشارههمانطور كه در باال 
كه در مراحل مختلف  يانبوه اسناد گوناگون در ميان هر پروندهاطالعات  پيگيري

اند، پيچيده شده رف دورة زماني تمديدشده به وجود آمدهفرايند قضايي ظ
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 زيرا ،استدرست يكسان بايگاني هاي دادهبويژه در رابطه با  وضعيتاين . است
 شايد مؤثرترين روش. كردن هر پرونده نياز دارنداي براي پرفرم جداگانهبه 

فرم  پرونده گشايش اينست كه هنگام اطالعات اينگونهوري براي گردآ
ها هاي گوناگون دادهقسمت و گردآوري اطالعات در پرونده قرار داده شود

هنگامي كه پرونده . باشند دسترسدردر طول فرايند قضايي بدست آيد تا 
 مربوطهها از پرونده جدا و به مركز آمار شود، فرم گردآوري دادهمي رسيدگي

  . شودرستاده ميف
بايگاني هاي قضايي كيفري يك فرم نمونه براي گردآوري داده) 4( الف جدول

اطالعات ) الف: بخش تشكيل شده است سهاين فرم از . دهدارائه مي رايكسان 
از آنجا كه . مورديهاي گردآوري داده) پ؛ و اطالعات اتهام) ب؛ پرونده

، بايد فرم شودتعريف مي كاره بزههمة اتهامات علي به عنوان پروندة قضايي
شود، صرفنظر از تعداد كاري كه وارد نظام قضايي مياي براي هر بزهجداگانه

با . اشخاصي كه ممكن است در همان رويداد جنايي درگير باشند، پر شود
محوري فراهم برنامة آماري شخص امكان ايجادبه اينصورت،  هاپرونده تعريف

 كاربه قضايينظام سراسر گردش اشخاص در رديابي راي ب توانكه مي شودمي
  . برد

 راجع به اطالعات شامل، قضايييكسان بايگاني  در فرم اطالعات پروندهبخش 
-مي، موقعيت دادگاه، نوع دادگاه و شماره پروندة قضايي پرونده گشايش تاريخ

كار زه، اشاره به تاريخي دارد كه براي بتاريخي كه پرونده گشوده شده. شود
شمارة پروندة . پروندة قضايي تشكيل شده است ،موردنظر در فرم گردآوري

تا هر پرونده را  بردمي كاربهست كه دادگاه قضايي، يك شمارة پروندة محلي
 و اين بخش نام و نام خانوادگي، تاريخ تولدسپس . كند مديريتمشخص و 

 انحصارياي شناسايي اين اطالعات در تركيب بر. كندمتهم را ثبت مي يتجنس
همان  موردنظر بهكه همة اتهامات عليه فرد ، بطوريروندمي كاربههر متهم 

  . شوندپيوند داده پرونده 
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جلسة دادگاه، تعداد  نخستينبخش اطالعات پرونده، در پي تاريخ همچنين 
. باشدمي ،يا خير شده برگزار 1وكيل ]حضور[با  جلسهجلسات دادگاه و اينكه 

گيري تصميمتواند در تركيب با تاريخ مي ،جلسة دادگاه متهم نخستينتاريخ 
متهم،  تعداد كلي جلسات دادگاه. رود كاربهزمان هر پرونده  مروربراي محاسبة 

استماع  3،تعيين سن مسؤوليتاستماع  2شامل جلساتي براي رسيدگي به وثيقه،
دادگاه، به عنوان روز در  هر. شودمي محاكمه و مجازات 4بازجويي مقدماتي،

] حتي[ ،چنانچه وكيل يا نمايندة حقوقي. شودمحاكمه محسوب مي يك جلسة
جلسه با ] به معناي آنست كه[در بخشي از پرونده از متهم دفاع كرده باشد، 

  . استبرگزار شده  ويحضور 
همانطور . نيازست هپروند ةيكپارچة شمار به ،جرميكسان بايگاني فرم  همانند

ها و ست كه پليس، دادگاها شد، اين شماره يك شمارة سراسري اشاره كه در باال
كاري كه وارد نظام توانند براي شناسايي هر بزهمي بازپروريهاي سازمان

شماره موجب پيوستگي ثبتي اركان  اين بكارگيري. برند كاربهشود، مي] كيفري[
زبان، وضعيت  گويشفرم نمونه در پي . شودگوناگون نظام عدالت كيفري مي

با اين . زناشويي، تحصيالت، وضعيت استخدامي، پيشينة نژادي يا شغلي نيست
رسند، نظر ميكه مناسب به كارمشابه بزهت ها و ساير خصوصيااين ويژگي حال،

توانند به اين فرم يا هر فرم ديگري اضافه شوند، مشروط به اينكه گردآوري مي
   .پذير باشداين امور امكان

همة اتهامات راجع به  اطالعات، يكسانبايگاني اطالعات اتهام فرم بخش 
سوي  در رابطه با هر اتهامي كه از .كندرا گردآوري مي كاربزههر عليه مطرح 
ن يابد و ايميشده، يك شماره ارجاعي ترتيبي اختصاص رسيدگيدادگاه 

                                                 
1. Counsel  
2. Bail  
٣. Fitness Hearings 
4. Preliminary Inquiry Hearings 
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انون ق ؛جرم توصيفي از ؛جرم] ارتكاب[تاريخ : شودمياطالعات گردآوري 
اطالعات  شاملهر اتهام  ،همچنين. و بند آن قانون تبصرهو  ماده ونقض شده 

بر اينكه رسيدگي شود؛ شاخصي مبنينيز ميشده بوسيلة متهم اقرار ثبت راجع به
. خير، آيا با حضور هيئت منصفه بوده يا چنين استو اگر  برگزار شده يا خير

دادگاه راجع به هر اتهام تصميم ، نيكسابايگاني فرم  ،تشريفات دادرسي درپرتو
و  گيريتصميم، تاريخ )ترخفيف به جرم مجرميت، برائت يا محكوميت(

را ثبت  آن] اجراي[و تاريخ  مقرردرمورد هر اتهام منجر به محكوميت، مجازات 
و همچنين طول مدت زندان و  آن، چيستي مقررمجازات  بخشدر . كندمي

كار بايد پرداخت كه بزه خسارتياي نقدي يا ، مبلغ جزدستور تعليق مراقبتي
 سه اتهام براي ثبت اطالعات فضايي ،يكسانبايگاني هر فرم . شودكند، ثبت مي

چنانچه تعداد اتهامات عليه فرد از سه مورد بيشتر باشد، براي كسب . دارد
-اين فرم. شونداي پيوست ميهاي اضافهاطالعات مربوط به اين اتهامات، فرم

-ميكه آنها را به پروندة موردنظر مرتبط  شونداطالعاتي  شاملافي بايد هاي اض

  .هپروند ةيكپارچ ةدگاه، شماره پروندة قضايي و شماركند، مانند موقعيت دا
 طراحي شده تا ]به اين منظور[، فرماين » مورديهاي هگردآوري داد«ش بخ

هاي اقدامبخشي از را به عنوان  نشدهاضافي گردآوريهاي گردآوري داده امكان
اي عناصر دادهيا  ويژه بررسيهاي مانند پرسش ،فراهم كند گردآوري رويپيش

  . آزمون شوند قرارست كهجديدي 
  قضايييكسان بايگاني هاي فرم نمونة گردآوري داده .)4(الف  شكل

  كيفري هايدادگاههاي فرم گردآوري داده

  اطالعات پرونده

  :پرونده گشايشتاريخ 
  سال   ماه    روز 

موقعيت 

  :دادگاه

شماره پروندة   :نوع دادگاه

  :دادگاه

  : صفحة 

  :كارنام بزه  :كارخانوادگي بزه نام
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  : كارتاريخ تولد بزه

  سال   ماه     روز 
  :جنسيت

    []زن     []مرد 
  :تاريخ اولين جلسة دادگاه

  سال   ماه    روز

  )در هر جلسه(وكالت 

  []نامعين  []خير  []بله
  دادگاه هايهشمارة جلس  هپروند ةرچيكپاة شمار

  اطالعات اتهام  اطالعات اتهام  اطالعات اتهام

  تاريخ   اتهام شمارة

] ارتكاب[

  :جرم

    ماه   روز
  سال

تاريخ   اتهام شمارة

] ارتكاب[

  :جرم

  ماه  روز
  سال

  تاريخ   اتهام شمارة

  :جرم] ارتكاب[

  سال ماه روز

  توصيف جرم  توصيف جرم  توصيف جرم

  :شدهنقضقانون 

   [] مجموعه قوانين جزايي
  []قوانين مواد مخدر 

) مشخص كنيد( ساير قوانين
 []  

  :شدهقانون نقض

   [] مجموعه قوانين جزايي
  []قوانين مواد مخدر 

  ) []مشخص كنيد( ساير قوانين

  :شدهقانون نقض

   [] مجموعه قوانين جزايي
  []قوانين مواد مخدر 

  ) []مشخص كنيد( ساير قوانين

  بند    تبصره    ماده  بند     تبصره    ماده  بند    تبصره    دهما

  :اقرار
  []به جرم 

  []گناهيبه بي
  []تربه جرمي خفيف

  []بدون اقرار

  : حكم دادگاه
  []هيئت منصفه   []خير   []بله

  

  :اقرار
  []به جرم 

  []گناهيبه بي
  []تربه جرمي خفيف

  []بدون اقرار

  : حكم دادگاه
  []منصفه هيئت   []خير   []بله

  :اقرار
  []به جرم 

  []گناهيبه بي
  []تربه جرمي خفيف

  []بدون اقرار

  : حكم دادگاه
  []هيئت منصفه   []خير   []بله



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

200 

  جريان دادرسي  جريان دادرسي

  

  جريان دادرسي

  

  :به اتهام تصميم راجع
  []مجرميت 

  []برائت 
  []تر خفيف محكوم به جرم

  []موقوفي دادرسي 
  []رد اتهامات 

  ) []مشخص كنيد] (احكام[ساير 

  :به اتهام تصميم راجع
  []مجرميت 

  []برائت 
  []تر خفيف محكوم به جرم

  []موقوفي دادرسي 
  []رد اتهامات 

  ) []مشخص كنيد] (احكام[ساير 

  :به اتهام تصميم راجع
  []مجرميت 

  []برائت 
  []تر خفيف جرممحكوم به 

  []موقوفي دادرسي 
  []رد اتهامات 

  ) []شخص كنيدم] (احكام[ساير 
  :تصميمتاريخ 

  سال   ماه   روز 
  :تصميمتاريخ 

  سال   ماه   روز

  :تصميمتاريخ 

  سال  ماه   روز

  :مقررمجازات 
  ماه          يا   روز    

  [_]  [_]يا  [_] [_] [_] [_]زندان

  []خير  []بله   همزمان

يا  [_] [_] [_] [_]تعليق مراقبتي 
[_] [_] [_]  

[ ]  ] [ ] [ ] [ ] [جزاي نقدي 

  دالر

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  خسارت

  دالر

  []مشروط /آزادي مطلق

  []مجازات معلق 

مشخص (]هامجازات[ساير 

  :مقررمجازات 
  ماه  يا   روز    

  [_] [_] [_]يا  [_] [_] [_] [_]زندان

  []خير  []بله   همزمان

 [_]يا  [_] [_] [_] [_]تعليق مراقبتي 

[_] [_]  

] [ ] [ ]  [ ] [ ] [جزاي نقدي 

  دالر

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  خسارت

  دالر

  []مشروط /آزادي مطلق

  []مجازات معلق 

مشخص ] (هامجازات[ساير 

  :مقررمجازات 
  ماه  يا   روز  

 [_] [_]يا [_] [_] [_] [_]زندان

[_]  

  []خير  []بله   همزمان

 [_]يا  [_] [_] [_] [_]تعليق مراقبتي 

[_] [_]  

] [ ] [ ]  [ ] [[ ] جزاي نقدي 

  دالر

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  خسارت

  دالر

  []مشروط /آزادي مطلق

  []مجازات معلق 

مشخص ] (هامجازات[ساير 
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  )كنيد  )كنيد  )كنيد

  :تاريخ محكوميت

  سال    ماه    روز
  :تاريخ محكوميت

  سال    ماه    روز

  :تاريخ محكوميت

  سال    ماه    روز

  مورديهاي گردآوري داده

  

  

 هاي نمونهجدول. 3

هاي نمونة از فرم توانشدن انواع اطالعاتي كه ميبرجستهبراي كمك به 
ز ا ايبرگزيدهزير  هايه، صفحآوردبه دست  قضاييهاي گردآوري داده

را  آيند ميبدست  و انباشتهيكسان بايگاني هاي دادهاز اي كه هاي نمونهجدول
 رويكردليس اشاره شد، هاي نمونة پهمانطور كه در جدول. دهندنشان مي

آنهايي كه در  مانند هاييامكان طراحي جدولتنها  ها،انباشتة دادهگردآوري 
هاي حال آنكه داده كند،فراهم مي را اندهاي نمونة انباشته ارائه شدهجدول

انباشته و هاي نمونة هايي كه در جدولتوانند تمام دادهمييكسان بايگاني 
ارائه هاي نمونهعالوة تعداد زيادي از به را اندمشخص شدهيكسان بايگاني 

  . نشان دهند نشده
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  قضاييهاي انباشتة  هاي نمونه براي داده جدول) الف
، براساس نوع جرم و شده است رسيدگيبزرگساالني كه اتهاماتشان ). 13(جدول الف 

  2001 ،متهم تجنسي

       زنان      مردان      همگي

  نرخ    تعداد                   نرخ          تعداد          نرخ   تعداد    نوع جرم

هزار 100از هر (               )هزار نفر100از هر (     )هزار نفر100از هر (                 

  )نفر
  همگي

  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
، براساس نوع جرم و ستشده ا رسيدگينوجواناني كه اتهاماتشان ). 14(جدول الف 

  2001 ،متهم يتجنس

    دختران       پسران      همگي  

  نرخ    تعداد     نرخ        تعداد        نرخ    تعداد    نوع جرم

  )هزار نفر100از هر (     )هزار نفر100از هر (               )هزار نفر100از هر (        

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  رجرايم مواد مخد

  ساير جرايم
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اند، شده محكوم اشخاصي كه و شده رسيدگياشخاصي كه اتهاماتشان ). 15(جدول الف 

  2001متهم، اعم از بزرگسال و نوجوان،  يتبراساس نوع جرم و جنس

اشخاصي كه          شده است رسيدگياشخاصي كه اتهاماتشان  

   اندمحكوم شده

    نوجوانان     نبزرگساال       نوجوانان    بزرگساالن  نوع جرم

   پسران   همگي         زنان   مردان   همگي   دختران  پسران  همگي      زنان  مردان  همگي       
  ختراند

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
  

متهم و شديدترين  يتشده، براساس نوع جرم و جنسحكومبزرگساالن م). 16(جدول الف 

  2001، مقرر جازاتم

  زنان         مردان       همگي    نوع جرم 
  همگي ساير جزاي نقدي مراقبتي تعليق نزندا     همگي ساير نقدي جزاي مراقبتي تعليق زندان    همگيساير نقدي جزاي مراقبتي تعليق زندان    

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
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 ناحيةشده است، براساس نوع جرم و  رسيدگياشخاصي كه اتهاماتشان ). 17(ف جدول ال

  2001 ،قضايي

       3منطقة       2منطقة    1منطقة         همگي

   ...منطقة 

  نرخ   تعداد      نرخ      تعداد        نرخ      تعداد   نرخ    تعداد        نرخ     تعداد نوع جرم

  )هزار نفر100از هر (   )هزار نفر100از هر (   )هزار نفر100از هر (  )هزار نفر100 از هر(  )هزار نفر100از هر (   

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم

  قضايييكسان بايگاني هاي دادههاي نمونه براي  جدول) ب
  

  2001جرم و سن، شده، براساس نوع  رسيدگيشان هدمتهماني كه پرون). 18(جدول الف 

  سن متهم

  55+  45-54  35-44    25-34   18-24   18زير    همگي    نوع جرم

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
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و  يتجنس، شده، براساس نوع جرم رسيدگيشان متهماني كه پروند). 19(جدول الف 

  2001تعداد جلسات دادگاه، 

    زنان       مردان      همگي     نوع جرم 
  +5 4 3 2 1 همگي           +5 4 3 2 1 همگي         +5 4 3 2 1 همگي            

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم

  
اولين  از زمانمرور ، براساس نوع جرم و شده رسيدگياي هپرونده). 20(جدول الف 

  2001ر حكم نهايي، جلسة دادگاه تا صدو

  )به روز( مرور زمان

  365+  271-365 181-270 91-180 31-90   1-30    همگي    نوع جرم

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
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  2001، يتو جنس شدهاقرار ثبت ،محكومان، براساس نوع جرم). 21(جدول الف 

  شدهاقرار ثبت 

  اقرار ندارد                      تربه جرمي خفيف               گناهي به بي              به جرم        همگي      نوع جرم

  زن  مرد   همگي      زن    مرد   همگي         زن  مرد  همگي     زن  مرد  همگي     زن دمر همگي     

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  درجرايم مواد مخ

  ساير جرايم
  

 تصميمشده و شده براساس نوع جرم، اقرار ثبت رسيدگياتهامات ). 22(جدول الف 

  2001دادگاه راجع به اتهام، 

                                             دادگاه راجع به اتهام تصميم      جرم

   رد اتهام   موقوفي دادرسي    برائت    مجرميت      همگي    و اقرار

  حكامساير ا

      شدهثبت 

  كشيآدم

  همگي
  مجرميت

  برائت
  ترمحكوميت به اتهام خفيف

  بدون اقرار
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  عمد به قتل شروع

  همگي
  مجرميت

  برائت
  ترمحكوميت به اتهام خفيف

  بدون اقرار
  سرقت مقرون به آزار

  همگي
  مجرميت

  برائت
  ترمحكوميت به اتهام خفيف

  بدون اقرار
  غيره

  

  2001، مقررمجازات  و يتجنس، نوع جرم براساس محكومان). 23(جدول الف 

  زنان         مردان       همگي   نوع جرم 
     

  ساير جزاي نقدي  مراقبتي تعليق نزندا   همگي   ساير نقدي جزاي مراقبتي تعليق زندان    همگي     ساير نقدي جزاي مراقبتي تعليق زندان    همگي  
  همگي

  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  اد مخدرجرايم مو

  ساير جرايم



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

208 

  

و طول مدت  يتجنس ،به زندان، براساس نوع جرم انمحكوم). 24(جدول الف 

  2001محكوميت، 

        زنان           مردان    نوع جرم 
  ...   سال1-2 181-365 91-180 31-90 1-30همگي    ... سال1-2  181-365 91-180   31-90  1-30همگي

     روز    روز   روز   روز     روز    روز   روز   روز  

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
  

 ، سن و طول مدت تعليقيتبراساس جنس مراقبتي تعليقبه  انمحكوم). 25(جدول الف 

  2001دادگاه،  پيرو دستور مجازات

            )به ماه(طول مدت مجازات تعليقي                       يتجنس

    ماه 24تا  12>    ماه12تا  6>    ماه 6تا  3> ماه يا كمتر3    همگي و سن
  36>        36تا  24>
      محكوم 

  يتهردو جنس

  سال 18زير 
24-18  
34-25  
44-35  
54-45  
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+55  
  مردان

  سال 18زير 
24-18  
34-25  
44-35  
54-45  
+55  
  زنان

  سال 18زير 
24-18  
34-25  
44-35  
54-45  
+55  
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  بازپروريهاي رشهايي از گزانمونه .ت

اند تا موقعيت ، طراحي شدهبازپروريهاي راجع به آمار هاي گردآوري دادهنظام
 بازپروريموضوعات مربوط به ( نگه دارندهر زندان را به عنوان پاسخگو 

كه فرد جهت از زماني ،فرايند آمارگيري). اندنيامدهاجتماعي در پيوست 
شود، ه وارد زندان ميمورد حكم دادگاكردن دورة حبس يا براي سپري بازداشت
اي شود، پروندهمي بازپروريبراي هر زنداني كه وارد مركز . دشوآغاز مي

 بيشترينتواند بيانگر اطالعات موجود در پروندة هر زنداني، مي. شودگشوده مي
براي مثال، . باشد و البته نه همة آنها راجع به بازپروري هاي اطالعاتينيازمندي

در تاريخ شمارش تعداد زندانيان  با 1واقعي، هايعات مربوط به آماراطال
 راجع بهاطالعات بازپروري، هاي پرونده. آيدبه روشني به دست مي، موردنظر

، طول مدت ]به زندان[اتهامات منجر به محكوميت هر زنداني، تاريخ پذيرش 
 هر زنداني پاية هايويژگيمحكوميت و پروندة شخصيت هر زنداني و همچنين 

 ). يتبراي مثال، سن و جنس( را دربردارد

هاي به شيوه توانميرا  فرومليملي يا  آمار مربوط به بازپروريهاي داده
  : ها عبارتند ازاين شيوه. كردخالصه  گوناگوني

براي واقعي ماهانه  هايدر تركيب با آمار هاپرونده محتواي بكارگيري •
 امحتو تا اينبه مركز آمار  ي فرستادنبرا »حسابرسيهاي كاربرگ« ايجاد
 . شوندبايگاني  بازپروري انباشتة هايپايگاه داده ايجادبراي 

كه يكسان بايگاني هاي گردآوري اي تكميل فرمبر هاپرونده بكارگيري •
دادة يك پايگاه  ايجادبراي  ا رامحتوتا بتوان  شوندمي فرستادهبه مركز آمار 

 . آوردبدست يكسان بايگاني قضايي 

                                                 
1. Actual-in Counts 
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 بكارگيريها با و گردآوري داده هاكردن محتواي پرونده خودكار •
هاي داده آوردنها براي فراهمدادهاي خاص گردآوري هاي رايانهبرنامه

 . قضايي براي مركز آماريكسان بايگاني هاي دادهانباشته يا 

يك يا د برمبناي تركيب نتوانمي بازپروريدهي آمار در منطقة گزارش هاينظام
كاربرد به  ،هاگزينش روش گردآوري داده. دنريزي شوباال پايه رويكردچند 

  . پذيري منابع بستگي داردو دسترس آنهاموردنظر 
ها را كه بايد هنگام طراحي آوري دادهگرد دستيهاي دو نوع از فرم ،اين بخش

يي هاي ساختاري و محتوابه عنوان نمونهبازپروري دهي آمار نظام گزارش
ه محتواي فرايند گردآوري انباشت ،يك فرم. دهدموردتوجه قرار گيرند، ارائه مي

  . دهدرا نشان مييكسان بايگاني هاي داده شيوة گردآوري ،و ديگري
   بازپروريانباشتة گردآوري آمار . 1

ت كه هر زندان برپاية يك بازپروري، نيازمند اينس انباشتة هايگردآوري داده
در سازمانش را محاسبه بازپرورانه هاي فعاليتمارهاي كليدي مبناي منظم، آ

هاي توان با ايجاد كاربرگرا مي] هاداده[ها، اين درمورد بيشتر شاخص. كند
-رديفزدن ها و عالمتدر فرم گردآوري داده اطالعات رديفبراي  حسابرسي

هر ماه، در پايان . به دست آوردكار ي بزهپذيرش يا آزاد بهنگاممناسب  هاي
 گزارش دستي فرم در و خالصه ،حسابرسيهاي اطالعات موجود در كاربرگ

-به مركز آمار موردنظر فرستاده مي] سرانجام[و  درج بازپروريهاي سازمان

شوند تا مي گردآوريهاي زندان ها از ساير سازماندر مركز آمار، داده. شوند
اين شيوه  با اين حال، .شوندتشكيل اي ملي و منطقه] آماري[هاي مجموعه

براي كسب آمار واقعي الزم است در زمان . شوددرمورد آمار واقعي اجرا نمي
  . كاران حاضر در ساختمان شمارش شوندسرشماري، همة بزه

را  بازپروري هايسازمان انباشتة هايفرم گردآوري داده ، نمونة)5( الف جدول
تعيين وضعيت خاص زندان اين فرم از كادرهايي كلي جهت . دهدنشان مي

 ،مثال براي(ها، نوع زندان تشكيل شده كه اطالعاتي راجع به فرم گردآوري داده
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و  3نوجوانانبازداشتگاه  2انتظار محاكمه، كانون مراقبت يا 1بازداشتگاه پليس،
، اعم كودكاناعم از زندان زنان يا مردان، بزرگساالن يا  4)امنيتيهاي فوقزندان

، دورة زماني كودك باشدها مربوط به زنان يا مردان، بزرگسال يا هاز اينكه داد
هاي مربوط به داده. دهدپاسخگو را ارائه مي تماسها و اطالعات گردآوري داده

همچنين . اي گزارش شوندهاي جداگانهزندانيان زن و مرد، همواره بايد در فرم
 يك ي اگر آنها در، حتكودكهاي مربوط به زندانيان بزرگسال و است داده
گردآوري زير موضوع  چهاربراساس  ،هر فرم اطالعات. باشند ساكنساختمان 

مدت طول )ت  ؛ وهاآزادي) پ؛ هاپذيرش) ب؛ آمارهاي واقعي) الف: شودمي
  .هاي جديدمحكوميت براي پذيرش

در زمان بايد دارد كه از لحاظ قانوني اشاره كاراني به شمارش بزه» آمار واقعي«
 هايزمانهرروزه سابا اينكه . حاضر باشند بازپروريشماري در ساختمان سر

شده برمبناي فرم كنند، سرشماري گزارشزندانيان را شمارش مي ،بسياري
آمار . آيداي است كه در آخرين روز هر ماه به عمل ميتنها نسخه ،گردآوري

  .درانتظار محاكمهو  انمحكوم: شودتقسيم مي شاخهواقعي به دو 

تعداد  دربارةدر طول دورة ارجاع اطالعاتي را ، بازپروريانباشتة نمونه فرم آمار 
گردش  يرهاي پذيرش و آزادي، تغيداده. كندها گردآوري ميها و آزاديپذيرش

. سنجندو مي دهندشرح ميرا در طول زمان  بازپروري هايسازمان ه درپروند
برخوردار  بازپروريي را كه از خدمات افراد شمار همةها اين دادهبا اين حال، 

سال چندين بار توان در يكمي راشخص زيرا همان دهد، ان نمينش ،اندشده
  . كردپذيرش و آزاد 

                                                 
1. Police Lock-up 
2. Remand/Awaiting Trial Facility 

3. Youth Detention Facility 

4. Maximum Security Prison 
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شود و كار جديدي است كه وارد سازمان زندان ميبزه] هر[منظور از پذيرش، 
ماري، اين واحد آ. گيردرا دربرميدر انتظار محاكمه هم و محكومان  پذيرش هم

شخص را در  گردشكند كه محوري را پشتيباني ميبرنامة آماري انباشتة شخص
به زندانياني  ،»مانپذيرش محكو«. كندمي پيگيرينظام عدالت كيفري ] اركان[

. تاند و برايشان حكم صادر شده اسهدارد كه به جرمي محكوم شداشاره 
 رد كه به حكم دادگاهدااشاره به اشخاصي  ،»هاي در انتظار محاكمهپذيرش«
اند و محكوم نشدههنوز اين افراد . باشند در بازداشت بعديتا جلسة ] بايد[

عدم مانند خطر (ممكن است به داليل گوناگوني در بازداشت نگاه داشته شوند 
آنها خطرناك بودن جرم يا  دوبارةخطر ارتكاب  ،حضور آنها در تاريخ دادگاه

 ). براي خود يا ديگران

كاران محكوم يا منتظران برطبق اينكه آزادشدگان جزء بزه] نيز[ها آزادي
 دادگاهكردن محكوميت اشخاصي كه پس از سپري. شوندش مي، گزاراندمحاكمه

اشخاصي كه پيش از . آيندميشده هاي محكومشوند، جزء آزاديآزاد مي
محاكمه هاي منتظر شوند، جزء آزاديمحكوميت براي حضور در دادگاه آزاد مي

  . آيندمي
-بندي جرم گزارش ميردهها براساس طرح استاندارد ها و آزاديهمة پذيرش

در . آيندمي كاربههاي قضايي و جنايي نيز داده گردآوري برايشوند كه 
ها پذيرش ،شودت پذيرش ميياز يك محكوم بيش برايكار هايي كه بزهموقعيت
نمونه طرح  ديدنبراي ( م گزارش شوندشديدترين جراي برپايةها بايد و آزادي

 ،بندي جرايم و قاعدة نمونه براي امتيازدهي به شديدترين جرايمردهاستاندارد 
  ). ث بخش .ك.ر

هر محكوم كه  طول مدت محكوميتيدربارة انباشته، اطالعاتي را ] آمار[فرم 
] طرح[براساس  اين اطالعات .كند، گردآوري ميكندبايد سپري اي شدهپذيرش

بيشتر از  براي كه محكوميتهنگامي. شوندبندي جرايم گزارش ميردهاستاندارد 
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هاي با ارائة مجموع محكوميتبايد  ، طول مدت محكوميت انباشتهستيك جرم
 . كار، براساس شديدترين جرم گزارش شودبزه بهشده تحميل درپيپي
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  وريبازپر هاي انباشتهفرم نمونة گردآوري داده .)5( الف شكل

  بازپروريفرم گردآوري آمار 

  نوع زندان  موقعيت زندان
  []هردو  []مردان   []زنان :محل استقرار  :نشاني

  []هردو  []كودك  []بزرگسال  

  []زنان  : هاي مربوط بهداده  سال     ماه : آمار مربوط به
    []مردان  
  []كودك  []بزرگسال    

  : تلفن  : گردآوري آمار از سوي
  

  آمار واقعي

درانتظار       شدهمحكوم        موعدرمج
  محاكمه

  

طول مدت محكوميت     هاآزادي   هاپذيرش   جرم
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                      عمده جرايم خشن
                      كشيآدم

                      عمد به قتل شروع
                      ت مقرون به آزارسرق
                      رباييآدم

                      تهاجم جنسي
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                      جنسي سوءاستفادة
                      تهاجم عمده 

                      عاديتهاجم 
                      رباييكودك

                      عمده جرايم مالي
                      تعرض و ورود

                      يافروزآتش
                      كالهبرداري

                      سرقت
  تصاحب 

  اموال مسروقه
                    

                      شرارت
                      ساير جرايم

                      سالح
                      نظم عمومي

                      اخالق جنسي
                      بازي

                      اجراي عدالت
                      ساير جرايم

  عمده 

  جرايم رانندگي
                    

                      باررانندگي زيان
                      ساير جرايم رانندگي 

  عمده جرايم 

  مواد مخدر
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                      قاچاق مواد مخدر
                      تصاحب مواد مخدر

                    ساير جرايم

  

   بازپرورييكسان بايگاني گردآوري آمار . 2

 ربارةد هر پروندهثبت اطالعات  شامل ،بازپرورييكسان بايگاني گردآوري آمار 
بايگاني هاي قضايي و جنايي هگردآوري داد همانند. هر پذيرش يا آزادي است

اي پر فرم جداگانهبايد شود، ، براي هر فردي كه وارد نظام زندان مييكسان
ها در م گردآوري دادهقراردادن فر ،انجام كاراحتمالي براي  رويكرديك . شود

مرحلة . آيد دستدر دو مرحله ب هادادهست تا كاربزه پوشةزمان پذيرش در 
. اختصاص دارد هاي پذيرشهاي مرتبط و دادههمة پرونده گرفتن نخست، به

پذيرش خالصه و اطالعات تا  به مركز آمار فرستاده خواهد شد رونوشتي از فرم
-كار آزاد ميها زماني خواهد بود كه بزهمرحلة دوم گردآوري داده. دگزارش شو

به فرم گردآوري و نهايي اضافه توان را ميالعات آزادي در آن زمان، اط .شود
به  ،اياين فرايند دو مرحله. به مركز آمار فرستاد را رونوشت كامل فرم كرد و

چنانچه فرم گردآوري تا . ستا ها ضروريدليل دورة طوالني بسياري از حبس
ياري از اطالعات پذيرش بس كار به مركز آمار ارسال نشود،پس از آزادي هر بزه

  . ارزش خواهد بودتاريخ گذشته و كم كليبه هافرم
را  بازپرورييكسان بايگاني هاي گردآوري داده، فرم نمونة )6(الف جدول 

اطالعات ) الف: است  چهار بخش تشكيل شدهاين جدول از . دهدنشان مي
هاي گردآوري داده) ت؛ و ياطالعات آزاد) پ؛ اطالعات پذيرش) ب؛ پرونده

يك يا چند اتهام،  به موجبم زندان شده به نظاكار پذيرشهر بزهبراي . يمورد
ور، ايجاد برنامة محهاي پذيرشگردآوري داده. اي پر شودبايد فرم جداگانه

  . سازدمي پذيرامكانرا  محورآماري شخص
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، پرونده گشايش تاريخراجع به  اطالعاتي ،در فرم» اطالعات پرونده«بخش 
، كودكانبازداشتگاه پليس، بازداشتگاه  ،مثال براي(نوع زندان  موقعيت زندان،

نام زنداني، شمارة پروندة ) زندان زنان و زندان فوق امنيتي 1،مراقبتكانون 
 به تاريخي» گشايش تاريخ«] عبارت[ .او را دارد يتولد و جنسزنداني، تاريخ ت

 ،»كارپروندة بزه شمارة«. كار پرونده تشكيل شده استدارد كه براي بزه اشاره
 همانند. بردمي كاربهونده ست كه زندان براي تشخيص و ادارة هر پرا ايشماره

نيز درخواست ه پرونديكپارچة ، شماره يكسانبايگاني هاي قضايي و جنايي فرم
، يك شماره هپرونديكپارچة شماره  ،همانطور كه در باال تبيين شد. شودمي

 مراكز بازپروريها و ند از سوي پليس، دادگاهتواپروندة سراسري است كه مي
. شود به كار رودكاري كه وارد نظام زندان ميهر بزه انحصاريبراي شناسايي 
، مجوزي براي پيوند اركان متفاوت نظام عدالت كيفري شماره بكارگيري اين

  . است
است كه  پرسشدر پي پاسخ به اين ، بخش اطالعات پرونده در فرمهمچنين، 

 ،و اگر داشتهداشته است يا خير  ي پيشينيتكار هيچگونه پذيرش محكومبزهآيا 
آخرين بارة دررا اين فرم اطالعاتي  سپس .شمارة پيشين پذيرش چه بوده است

  .تاريخ، جرم ارتكابي و طول مدت حبس: كندپذيرش ثبت مي
 درهر پذيرش بارة ، اطالعاتي را دريكسانبايگاني فرم » يهاپذيرش«بخش 

تاريخ پذيرش زنداني، وضعيت پذيرش  و شامل كندمان زندان گردآوري ميساز
 ، شاملهاي محكومپذيرش دربارةو ) شده يا درانتظار محاكمهمحكوممانند (

 همچنين، اين بخش. شودمي تاريخ محكوميت و طول مدت محكوميت انباشته
. هستيز آن محكوم شده نجرايم خاصي كه زنداني به  راجع به در پي اطالعات

مختصري از  توصيفو  يابدمي يك شماره ارجاع ترتيبي اختصاص ،هر جرم به
 شمار، قانونآن و بند  تبصره، ماده، شامل همچنين قانوني كه نقض شده و آن

                                                 
1. Remand Facility 
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ارائه  )يا مكرر درپيپي(و نوع محكوميت  آن، طول محكوميت مرتبط با ]جرم[
متفاوت پذيرش شده باشد، جرم  پنجاز  بيشكاري براي چنانچه بزه. شودمي

از آنجا . به دست آيد اضافيشود تا اطالعات اين جرايم فرم ديگري پيوست مي
ه هاي افزود، فرمشودمربوط ميجنايي و قضايي يكسان بايگاني  به كه پرونده

-را به بزه اضافيباشد كه جرايم تشكيل شده اطالعاتي  از، بايد كاربزه براي هر

يكپارچة ارة پروندة زنداني، شماره انند موقعيت زندان، شمم ،دهدميكار پيوند 
  . اطالعات پروندة فرم بخشدر ه پروند

ريخ پايان تا، يكسانبايگاني هاي دادهدر فرم گردآوري » آزادي«بخش 
را آزادي مشروط و تاريخ واقعي آزادي  سزاواري برايمحكوميت، تاريخ 

 شدهزادي، اطالعات درخواستدر رابطه با هر سه قسمت بخش آ. گيرددربرمي
 درپيپيهاي همة محكوميت( شودهاي انباشتة زندان مربوط ميبه محكوميت

  ). شدهتحميل
نيامده هاي بدستگردآوري داده امكانفرم، » مورديهاي گردآوري داده«بخش 

هاي مانند داده كنند؛ميفراهم  روپيش] هايداده[را از طريق گردآوري منظم 
  . جديد ايعناصر دادهص يا خا بررسي
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  بازپرورييكسان بايگاني هاي فرم نمونة گردآوري داده .)6( الف شكل

  بازپروريهاي فرم گردآوري داده

  اطالعات پرونده

   :گشايش پروندهتاريخي 
  سال  ماه  روز

  

  :صفحة  نوع زندان  موقعيت زندان

  :شمارة پروندة زنداني  :نام زنداني  :خانوادگي زنداني نام

  تولد تاريخ 

  سال   ماه   روز 
  جنسيت

  زن  مرد
شمارة 

يكپارچة 

  هپروند

پذيرش 

  پيشين

  خير  آري

 شمارة پذيرش

  پيشين

  تاريخ آخرين پذيرش پيشين

    سال  ماه  روز

ارتكابي آخرين  جرم

  پذيرش پيشين

مدت آخرين حبس ل طو

  پيشين

  اطالعات مربوط به پذيرش

  تاريخ پذيرش

  سال    ماه     روز
  عيت پذيرشوض

  ] [شده محكوم
  ] [درانتظار محاكمه
  ] [بازداشت پليس 

  ) (هاساير وضعيت

تاريخ 

  محكوميت

  سال  ماه  روز

  مدت محكوميت انباشته

  شدهجرايم محكوم
-قانون نقض  شرح جرم   جرم شمارة

  شده

مدت   آمارها  بند  تبصره  ماده

  محكوميت

  نوع محكوميت

  درپيپي
  مكرر
  نشدهاجرا

-قانون نقض  رح جرمش   جرم شمارة

  شده

مدت   آمارها  بند  تبصره  ماده

  محكوميت

  نوع محكوميت

  درپيپي
  مكرر
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  نشدهاجرا

-قانون نقض  شرح جرم   جرم شمارة

   شده

مدت   آمارها  بند  تبصره  ماده

  محكوميت

  نوع محكوميت

  درپيپي
  مكرر
  نشدهاجرا

-قانون نقض  شرح جرم   جرم شمارة

  شده

مدت   آمارها  بند  تبصره  ماده

  ميتمحكو

  نوع محكوميت

  درپيپي
  مكرر
  نشدهاجرا

-قانون نقض  شرح جرم   جرم شمارة

  شده

مدت   آمارها  بند  تبصره  ماده

  محكوميت

  نوع محكوميت

  درپيپي
  مكرر
  نشدهاجرا

  اطالعات آزادي

تاريخ پايان محكوميت 

  انباشته

  سال  ماه  روز

براي آزادي  سزاواريتاريخ 

  مشروط

  سال  ماه  روز

  تاريخ آزادي

 
  سال  ماه  روز

  مورديهاي داده

  

  

 هاي نمونهجدول. 3

هاي گردآوري از فرم توانشدن انواع اطالعاتي كه ميبرجستهبراي كمك به 
هاي لاز جدو ايبرگزيدههاي زير ، صفحهآوردبه دست  بازپروريهاي داده

-را نشان مي آيندبدست ميو انباشته يكسان بايگاني هاي داده ازه ك اينمونه

تنها  ،هاة دادهانباشتگردآوري  رويكردعالوه، شايان توجه است كه هب. ددهن
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فراهم  را اندشده ارائههاي نمونة انباشته كه در جدولهايي امكان طراحي جدول
هايي را كه در ند تمام دادهتوانمييكسان بايگاني هاي حال آنكه دادهكند، مي

عالوة به  را اندشته مشخص شدهو انبايكسان بايگاني هاي نمونة جدول هردو
  . نشان دهندنشده هاي ارائهاز نمونه تعداد زيادي
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  انباشتة بازپروري هايهاي نمونة دادهجدول) الف

و  2000 ،1999دسامبر  31آمار واقعي براساس منطقه و وضعيت پذيرش، ). 26(جدول الف 

2001  

 دسامبر 31     2000دسامبر  31    1999دسامبر  31   منطقه

2001    
  درانتظار محاكمه شدهمحكوم همگي     درانتظار محاكمه شدهمحكوم همگي    درانتظار محاكمه شدهمحكوم   همگي  

  همگي
  1منطقه 
  2منطقه 
   3منطقه 
  4منطقه 
  ... منطقه 

  

  2001كار، بزه يتهاي زندان براساس نوع جرم و جنسپذيرش). 27(جدول الف 

  زنان      مردان       همگي

  نرخ    تعداد     نرخ     تعداد     نرخ   عدادت   نوع جرم

  )هزار نفر100از هر (       )هزار نفر100از هر (         )هزار نفر100از هر (     

  همگي
  جرايم خشن
  جرايم مالي

  جرايم رانندگي
  جرايم مواد مخدر

  ساير جرايم
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 زندان براساس وضعيت پذيرش و هايها و آزاديپذيرش). 28(جدول الف 

  2001كار، بزه يتجنس
هاي آزادي          هاي زندانپذيرش    

      زندان

  زن   مرد    يتجنس دوهر      زن   مرد   يتجنس دوهر    وضعيت

      پذيرش

  همگي
  شدهمحكوم

  درانتظار محاكمه

  
 انباشتة و مدت يتشده براساس نوع جرم، جنسي محكومهاپذيرش). 29(جدول الف 

  2001محكوميت، 

      يتمحكوم انباشتة مدت      نوع جرم

 سال2<سال تا 1 ماه12<تا  6  ماه 6<تا  3  ماه 3<تا  1 سي روز<    همگي  يتو جنس

  سال2+

      كاربزه 

  همگي

  يتجنس دوهر 
  مرد
  زن

  جرايم خشن

  يتجنس دوهر 
  مرد
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  زن
  جرايم مالي

  يتجنس دوهر 
  مرد
  زن

  جرايم رانندگي
  يتهر دو جنس

  مرد
  زن

  جرايم مواد مخدر
  يتهر دو جنس

  مرد
  زن

  يمساير جرا
  يتهر دو جنس

  مرد
  زن

  

   بازپرورييكسان بايگاني هاي هاي نمونه براي داده جدول) ب

  2001كار، براساس نوع جرم و سن بزه يتيهاي محكومپذيرش). 30(دول الف ج

  كارسن بزه

  55+  45-54 35-44    25- 34 18-24   18<    همگي    جرم

      

  كشيآدم
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  به قتل عمد شروع
  سرقت مقرون به آزار

  م جنسيتهاج
  تهاجم عمده

  عاديتهاجم 
  ]جرايم[ساير 

هاي پيشين، پذيرش شمار، سن و يتهاي زندان براساس جنسپذيرش). 31(جدول الف 

2001  

  هاي پيشينپذيرش شمار

  5 4 3    2 1     هيچ      همگي    يتسن و جنس

      

  زن و مرد
> 18   

19-18  
24-20  
29-25  
34-30  
39-35  
44-40  
49-45  
 +55  

  مرد
> 18  

19-18  
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24-20  
29-25  
34-30  
39-35  
44-40  
49-45  
 +55  

  زن 
> 18  

19-18  
24-20  
29-25  
34-30  
39-35  
44-40  
49-45  
 +55  

، سن و مدت بازداشت، يتاي در انتظار محاكمه براساس جنسهپذيرش). 32(جدول الف 

2001  

  مدت بازداشت

-30   روز10-19 روز5-9 روز 2-4  روز 2 >   همگي  يتسن و جنس

       روز 30> روز20

  زن و مرد
> 18   
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19-18  
24-20  
29-25  
34-30  
39-35  
44-40  
49-45  
 +55  

  مرد
> 18  

19-18  
24-20  
29-25  
34-30  
39-35  
44-40  
49-45  
 +55  

  زن 
> 18  

19-18  
24-20  
29-25  
34-30  
39-35  
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44-40  
49-45  
 +55  



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

230 

  دهي به جرمبندي و امتيازردهقاعدة نمونه براي  .ث

 ندي جرمبردهنمونه طرح استاندارد . 1

-رده مراتبيسلسله از طرح شدهطراحي اي، نمونهآنچه در زير نشان داده شده

: ك.ر( رود كاربهاز سوي هريك از اركان عدالت كيفري  تابندي جرايم است 
آنها، براي پليس،  هايتعريفهاي جرم و يفردتعداد ). سوم در بخش 3 شكل

سازي رو، امكانات يكپارچهايناز . يكسان است بازپروريهاي دادگاه و سازمان
 هاي مختلفبخشاز ] گردآوري شده[هاي اي دادهمقايسه شامل تحليل ،هاداده

  . اندارتقاء يافته، عمدتاً ]عدالت كيفري[نظام 
  بندي جرمردهطرح استاندارد  نمونة. )33(جدول الف 

  تعريف        بندي جرمرده

  جرايم خشن) الف

   ل يك، قتل عمد درجة دو، قت قتل عمد درجة                   كشيآدم •
 1غيرعمد، نوزادكشي

 شروع به قتل عمد  2قتل عمد شروع به •

 3،با سالح گرم مقرون به آزار سرقت    سرقت مقرون به آزار •
ساير  ،آميزتهاجم هاياير سالحبا س سرقت
 ي مقرون به آزارهاسرقت

 1ريگيانگگرو 5اجباري، توقيف، رباييآدم  4 رباييآدم •

                                                 
1. Infanticide  
2. Attempted Murder 

3. Robbery with Firearms 

4. Kidnapping  
5. Forcible Confinement 
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مشدد،   تهاجم جنسي 3تجاوز به عنف،    2تهاجم جنسي •
جنسي  تهاجم جنسي مسلحانه،    تهاجم

  منجر به آسيب جسمي
ي زنا 6كشي جنسي،بهره 5جنسي، مزاحمت    4جنسي سوءاستفادة •

  8طي بهايمو 7،با محارم

منجر به  تهاجم مسلحانه يا 9تهاجم مشدد،    تهاجم عمده •
سبب  10ا سوءنيت،ب شليكآسيب جسمي، 

 يب جسمي غيرقانوني شدن، تهاجم بهآس
 مأمور پليس

 تهاجم جزئي بدون جراحت   تهاجم معمولي •

 12،حضانتنقض حكم  درربايي كودك    11رباييكودك  •
 حكمكه هيچ  جايي درربايي كودك

                                                                                                         
1. Hostage-taking 

2. Sexual Assault 

3. Rape  

4. Sexual Abuse  
5. Sexual Interference 
6. Sexual Exploitation 
7. Incest  
8. Bestiality 
9. Aggravated Assault 

10. Discharging Firearm with Intent 
11. Abduction  
12. Custody Order 
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ص زير وجود ندارد، ربودن شخ حضانتي
 سال 14 سال، ربودن شخص زير 16

  

  جرايم مالي ) ب
يا  شغليبه اماكن  ورود و تعرض  و ورود تعرض •

 هامسكوني، ساير تعرض

 ي جناييهاافروزيهمة آتش        1افروزيآتش •

هاي با چك، كارت كالهبرداري    كالهبرداري •
 هاكالهبرداريجعل، ساير    اعتباري، 

سرقت وسايل نقليه، سرقت از وسايل    سرقت •
 هاها، ساير سرقتنقليه، سرقت از مغازه

 شدهمال دزديده تصاحب       2شدههاموال دزديد تصاحب •

شرارت نسبت به اموال، خسارت زدن   3شرارت •
  هاداده رساندن بهآسيببه اموال، 

  
  ساير جرايم) پ

سالح گيري با هدفمواد منفجره،  تصاحب    اسلحه •
ارتكاب در  سالح گرم بكارگيري 4،گرم

ة مبادل يا ، انبارپروايانهبكارگيري بيجرم، 

                                                 
1. Arson 

2. Possession of Stolen Property 

3. Mischief 
4. Pointing Firearm 



  پيوست ها                                                                                      

233 

ممنوعه،  الحس تصاحبم، گرسالح 
  آميزتهاجمهاي ساير سالح يامحدودشده 

كردن كار مأمور مختلسبب آشوب شدن،     نظم عموميجرايم  •
  در شب  1ورود به عنفصلح، 

ساير جرايم  3،قوادي 2،فسادخانه  ادارة     جنسي ـ اخالقيات •
-رفتارهاي بي 4،روسپيگري] به مربوط[

  عمومي اخالقشرمانه، ساير جرايم منافي 
، بازيهاي بندي، خانهشرط هايهخان ادارة    بازي •

  بنديو شرطبازي ساير جرايم مربوط به 
حاضرشدن يا كوتاهي در  5،نقض وثيقه    اجراي عدالت •

 ،]دادگاه[احضاريه يا اخطارية  عمل به
رار فآزادي غيرقانوني،  6الضمان،وجهنقض 

  مراقبتياز بازداشتگاه، نقض تعليق 
 جاي ديگردر ري كه همة جرايم ديگ    ساير جرايم •

  اندنيامده
  جرايم رانندگي) ت

هاي خطرناك با وسايل انجام عمليات    رانندگي جرايم •
قوانين  كشتي، هواپيما، رانندگي نقليه،

                                                 
1. Trespassing  
2. Bawdy House 
3. Procuring  
4. Prostitution  
5. Bail Violations 
6. Breach of Recognizance 
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منجر به مرگ يا آسيب خطرناك  كيفري
كردن بهنگام ترمز كوتاهي درجسمي، 

 صادف، رانندگي بدون گواهينامه ت

ة معيوب، رانندگي با ي با وسيلة نقليرانندگ  رانندگي با وسيلة نقلية •
منجر به  معيوبمعيوبي كه وسيلة نقلية 

مرگ يا آسيب جسمي شديد شود، كوتاهي 
  در نجات يك جان

    مواد مخدرجرايم ) ث

قاچاق مواد مخدر شامل هروئين، كوكايين     قاچاق مواد مخدر •
 حشيشو 

ل هروئين، اممواد مخدر ش تصاحب    تملك مواد مخدر •
  حشيشكوكايين و 

، ورشكستگي، مهاجرت، بر درآمد ماليات  ساير جرايم ) ج
  .حفظ محيط زيست و غيره

 
 قاعدة نمونة امتيازدهي به شديدترين جرايم. 2

اي تواند هنگامي كه در رويداد يا پروندهنمونه از قاعدة امتيازدهي كه مييك 
 ،رود كاربهشديدترين جرم  گزينشبيشتر از يك جرم وجود دارد، براي 

 شاخصهاي احتمالي بسياري براي وضع شيوه. است ]جرم[شدت  شاخص
 يهابر دادهمبتني، اي كه در زير نشان داده شدهشيوهد؛ شدت وجود دار

كه آنچه واقعا اين مزيت را دارد اين شيوه . قضايي مربوط به محكوميت است
اظت از داشتن و حفدهد و روزآمد نگاهدر نظام كيفري رخ داده را بازتاب مي

  . آنها آسان است
 ، از شديدتريناستاندارد بندي جرايمهاي طبقهردهشدت،  شاخصبراي وضع 

ميزان شدت بر بندي مبتنياين درجه. اندبندي شدهآنها درجه ترينخفيفتا 
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جرم، ميزان رديف ، براي هر ين ميزان شدتبراي محاسبة ا. است شدهارزيابي
در ميانگين ) هامحكوميت همة/حبسهاي منجر به محكوميت همة(حبس 

  . شده استضرب ) به روز(جرم  به آنمدت محكوميت شخص 
 هر .نه يك توصيه و ، يك توضيح است، آنچه در زير نشان داده شدهعالوهبه

و ممكن است  گيرد كاربهرا هاي امتيازدهي گوناگوني د شيوهتوانمير كشو
  . هاي زير متفاوت باشدرد با نمونهدر بسياري از موا ،جرايم بنديدرجهنتيجة 
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  قاعدة نمونة امتيازدهي به جرايم .)34(جدول الف 

ميزان شدت   ميانگين مدت    نرخ حبس       بنديردهنوع      سلسله
  شدهارزيابي
  )به روز(حبس          جرايم استاندارد     مراتب

  2300             2555    0.90           كشيآدم   1
  1900              2111      0.90        عمد به قتل شروع   2
  1081                1175    0.92       سرقت مقرون به آزار  3
  696      849    0.82            رباييكودك  4
  351      549    0.64            تهاجم جنسي  5
  327      454    0.72          جنسي سوءاستفاده6
  281      375     0.75              تعرض و ورود 7
  255                   323    0.79           د مخدرقاچاق موا 8
  206      344    0.60             افروزيآتش 9

  107      261    0.41             سالح 10
  97      176    0.55             تهاجم عمده 11
  88      199    0.44             كالهبرداري 12
  81      159    0.51   تصاحب اموال مسروقه 13
  68      169    040         نونيبازداشت غيرقا14
  49      87    0.56   1ك.ق.جرايم رانندگي م15
  47      137    0.34               سرقت 16
  30      53      0.57               اجراي عدالت 17
  26      96    0.27           خسارت به اموال18
  19      72    0.27              عاديتهاجم  19

                                                 
  مجموعه قوانين كيفري. 1
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  17      57    0.29          جرايم نظم عمومي20
  16      69    0.23  رانندگي با وسيلة معيوب 21
  15      86    0.18   اخالقيات جنسي22
  12      66    0.18   تملك مواد مخدر 23
  2      200    0.01      بازي24
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  ها هايي از تحليل و ارائة دادهنمونه .ج

اي از اطالعات در مورد جرم و نظام عدالت ، طيف گستردهجهاناسر در سر
جهت  كيفري عدالتهاي كنندگان دادهبراي كمك به تهيه. شوديد ميتولكيفري 
براي طراحان و  ]گوناگون[ هايشيوهكه به  ياي از اطالعاتطيف گسترده انتشار

و همچنين براي عموم مردم  شوندگردآوري مي اجرايي گذارانمشيخط
حليل كه با ترا هايي برخي از نمونه پاسخ ،اين بخش ،اندتوجهآموزنده و قابل

جع به جرم را يهانابع دادهكيفري و ساير م عدالتاز آمار  ،هاي نمونهداده
راجع به  هايپرسش به پاسخدر اطالعات اين . كندمي ارائه، آيندبدست مي

ها از سوي اجتماع عدالت كيفري، رسانه بارهاكه ] كيفري[جرم و نظام عدالت 
اند، كه با مثال تبيين شدهها پرسش اين .شود، ارائه شده استو مردم پرسيده مي

  :عبارتند از
  آيا جرم واقعا رو به كاهش است؟ •
  اند؟  چند خانه مورد تعرض واقع شده •
  اند؟  ديده شده ها بزه چند نفر از سوي غريبه •
  كند؟  ديده مي چه كسي كودكان را بزه •
  ؟ خرسندندآيا مردم از خدمات پليس  •
 نرمش دارند؟ ها در برابر جوانان آيا دادگاه •

  چه كسي در زندان است؟ •

شامل  ،هايكي از نمونه. هاي روشني از كانادا وجود داردنمونه] دراين رابطه[ 
  . آوردفراهم  را اندازي تطبيقيهايي براي ساير كشورهاست تا چشمداده

  آيا جرم واقعا رو به كاهش است؟ . 1
آن  ،2001تا سال  تدريجبه، 1991نرخ جرايم كانادايي پس از اوج آن در سال 

را در يك دهه ] نرخ جرم) [يك درصدي( رشد كليكه پليس اولين  هنگام
، نرخ كلي جرايم، با كاهش 2001تا  1991از سال . گزارش كرد، كاهش يافت

 7,646در هر صدهزار نفر به  10,342ساله، از يك دورة نه دردرصدي  26كلي 
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در طول اين مدت، ). 7الف  شكل: ك.ر( در هر صدهزار نفر كاهش يافت
اهش درصد ك 34آنكه جرايم مالي  درصد كاهش يافت، حال 7جرايم خشن 

 ،2001شده در سال مشاهدهست كه افزايش هنوز براي اين سخن زود. يافت
كاهش مدت روبهيك روند نوساني طوالني درحقيقتيا  شروع يك روند جديد

  .است
دهي به پليس از سوي ر نرخ گزارشمانند تغييرات د ،عوامل بسياري اگرچه
در  شدهديدهگذارد، كاهش پليس تأثير مي بهشده جرايم گزارش نرخ، بر مردم

-اين نتيجه رهنمون بهيكي از عوامل . رسدواقعي به نظر مي 1990طي دهة 

كمتري براي گزارش آنها  گرايشكه  يجرايم شديدتر] ميزان[اينست كه  ،گيري
-براي مثال، بين سال. طول اين دوره كاهش يافته است دارد، دربه پليس وجود 

درصد و  38به قتل عمد  شروعدرصد،  34 كشيآدمنرخ  2001تا  1991هاي 
  . درصد كاهش يافته است 26سرقت مقرون به آزار 

. سالخوردگي جمعيت است ،يافتهاحتمالي براي اين نرخ كاهش توجيهيك 
دهند كه جوانان نسبت به كل ان ميمربوط به رفتارهاي كيفري نش هايبررسي

كاري بيشتري دارند و شيوع بزه آمادگيرفتار مجرمانه ] ارتكاب[براي  ،جمعيت
-اي افزايش ميهاي اولية بزرگسالي بصورت فزايندهسال] در[در نوجوانان و 

با در كانادا، ميزان نسبي جمعيت . يابدكاهش مي] با باال رفتن سن[يابد و سپس 
، ميزان 1980از اوايل دهة . درحال كاهش است] براي ارتكاب جرم[ باال آمادگي

كه درحالي ،بطور پيوسته افزايش يافته است ،سال و باالتر 35گروه سني ] افراد[
عوامل ديگري نيز ممكن است در . سال كاهش يافته است 15-24گروه سني 

عمومي  گرشناز جمله عوامل اقتصادي،  ،كاهش نرخ جرايم تأثير داشته باشند
  1.و ساير شرايط اجتماعي

                                                 
1. Johnson, H. and L. Stratychuck (2002). “Why are crime rates down? An 

exploration of crime patterns in Canada”, Draft research paper (Canadian 
Centre for Justice Statistics, Statistics Canada). 
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شده به پليس، كانادا، از سال در نرخ جرايم گزاش روندها). 7(الف  شكل

  2001تا  1991

  
 ،2001 ،مركز كانادايي آمارهاي قضايي، آمار كانادايي، آمار جنايي در كانادا: منبع

  .6، شمارة 22جلد  ژوريستات،
  
 چند خانه مورد تعرض واقع شده است؟. 2

كانادا اين  ساكناندرصد از  29، 2000 ديدگيالمللي بزهبراساس پيمايش بين
احتمال را درنظر گرفتند كه خانة برخي از افراد در سال جاري مورد تعرض 

   1.واقع خواهد شد

                                                                                                         
  

1. Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada, “Criminal 

victimization: An international perspective”. Juristat, vol. 22, No. 4.  
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هزار مورد تعرض به پليس گزارش شد كه عمدة آن 280، حدود 2001در سال 
چيزي ] ميزان[اين . وصي رخ داددر اماكن خص) صددر 59هزار مورد يا  167(

تعرض به اماكن  ،درصد ديگر 29. حدود يك تعرض از هر هفتاد خانه است
داده ها و انبارها رخ مانند آلونك ،درصد باقيمانده در ساير اماكن 12تجاري و 

   1.بود
 كاهش 2001و در سال  هكاهش يافت 1991از سال  ساكنانبطوركلي، تعرض به 

ها درمقايسه با جرايم مالي، با توجه به تعداد تعرض. درصدي ثبت شدشش
اي بر نرخ كلي جرايم مالي و همچنين بر ها، تأثير عمدهميزان تعرض كاهش

  . نرخ كلي جرايم دارد
نسبت تقريباً بااليي از آنها به تعرض به اماكن  ،)ساله 12-17(در مورد نوجوانان 

فري كه به تعرض متهم شده ن 32,382، از 2001در سال . مسكوني متهم شدند
بطور كلي، نسبت . درصد بزرگسال بودند 63درصد نوجوان و  37بودند، 

ارتكاب جرم تعرض و ورود از سوي نوجوانان در مقايسه با ساير جرايم باال 
دالر متهم شده  5000براي مثال، از بين اشخاصي كه به سرقت كمتر از . بود

 عادينان و از بين آنهايي كه به تهاجم درصد مربوط به نوجوا 12بودند، تنها 
  2.درصد درمورد نوجوانان گزارش شده بود 15متهم شده بودند، 

 اند؟ديده شدهها بزهچند نفر از سوي غريبه. 3

 ،2001در سال . شناسندمرتكب را مي شكليديدگان جرايم خشن به معموالً بزه
-مرتكب جرم خود را مي ،ديدگان خشنبزه) يا هفتاد درصد(بيشتر از دوسوم 

در . بودشان هعضو خانوادديدگان، مرتكب درصد بزه 28در رابطه با . شناختند
در . بود شان، مرتكب، دوست يا آشناي]آنها[درصد  42كه در رابطه با حالي

                                                 
1. Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada, Revised Uniform 

Crime Reporting Survey, Special Run, 2002.   
  . همان .2
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 ، نسبتيرز خشن دو جرم. ، مرتكب غريبه بوددرصد باقيمانده 30رابطه با 
سرقت مقرون به  :دهدرا نشان مي سوي غريبه ديدگي ازاز ميانگين بزهباالتري 

  1).درصد 58(مباالتي منجر به مرگ و بي) درصد 88(آزار 
. ستنسبت به مردان كمتر هاغريبهديدگي زنان بوسيلة ر كلي، احتمال بزهبطو

شناختند؛ درحاليكه ديدگان زن، مرتكب را ميبزه) درصد 82(چهارم بيشتر از سه
ت اين تفاواصلي دليل . بود) درصد 59( كمتر از دوسوممردان، ] اين نرخ در[

در  ؛)درصد 30(شدن زنان بوسيلة همسرانشان بود ديدهفاحش، نسبت باالي بزه
  2.ديده شده بودنددرصد مردان بوسيلة همسرانشان بزه 6، تنها برابر

 كند؟ديده ميچه كسي كودكان را بزه. 4

ديدگان جرايم خشن صد كل بزهدر 6سال،  12، كودكان زير 2001در سال 
ديده در مقايسه با نسبت آنها به كل نسبت كودكان بزه 3.ندگزارش شده بود

  ). درصد 15(جمعيت، پايين بود 
 17تا  12(، نسبت به نوجوانان آشنايانشدن كودكان از سوي ديدهاحتمال بزه

درصد  84. بسيار بيشتر بود) ساله يا باالتر 18اشخاص (يا بزرگساالن ) سال
درصد از سوي  39: شناختندمرتكب جرم را مي ،جرايم خشن ةديدكودكان بزه

از سوي  ديدگيبزه درصد 25 شامل(ديده شده بودند اعضاي خانواده بزه
، حدود برابردر ). 35جدول الف ( درصد از سوي دوست يا آشنا 45و ) والدين

-كبانشان را ميديدگان نوجوان و بزرگسال جرايم خشن، مرتدرصد بزه 70

  . شناختند

                                                 
  .همان .1
  .همان .2
  همان. 3
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  2001ديده، سال جرايم خشن بر اساس رابطة مرتكب با بزهتوزيع . )35(جدول الف 

  هديدكودكان بزه توزيع        ديدهرابطة مرتكب با بزه

  % 100                             همگي
  %39              اعضاي خانواده

  %25                والدين
  %14            ساير اعضاي خانواده

  %45              آشنا دوست يا
  %16                غريبه

 دهيمركز كانادايي آمار قضايي كيفري، آمار كانادايي، پيمايش گزارش: منبع
  .2002 شده، نشست ويژه، سالالشكل بازنگريجرايم متحد

 ؟خرسندندآيا مردم از خدمات پليس . 5

-زهالمللي بدر پيمايش بينكننده شركت) يا منطقة(كشور  40از  شاز ميان بي

 شتندرا از پليس خود دا رضايتها بيشترين ها و كانادايي، آمريكاييديدگي
شد آيا پليس منطقة آنها در كنترل هنگامي كه از آنها پرسيده ). 8الف  شكل(

 ها پاسخ دادند كه پليس شغلدرصد آمريكايي 89جرم موفق بوده است يا خير، 
ت متحدة آمريكا، كانادا بود پس از اياالكمي  1.است يا نسبتا خوبيخوب  بسيار

  . از پليس ابراز داشتندرا خود  رضايتدرصد از مردم  87كه 
ر گذاتوسعه و كشورهاي در حالبطور كلي، شهرهاي كشورهاي درحال

، تنها شهرهاي بزرگ اين كشورها را تحت ديدگيالمللي بزهپيمايش بين(
كمتري از  رضايتتر، يافتهنسبت به كشورهاي توسعه ،)پوشش قرار داده است

                                                 
سد در سال انجام گرفته و بعيد به نظر مي ر 1999البته اين آمار مربوط به پيمايشي است كه در سال . . 1

هاي اخير به ويژه پس از جريان اعتراضات مردمي موسوم به جنبش وال استريت و برخورد نامناسب 
  .پليس آمريكا با مردم كماكان رضايت از عملكرد پليس به ميزان قبلي باشد
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، ريودوژانيو، دم در استونيچهارم مربراي مثال، كمتر از يك. پليس خود دارند
  .بودند خرسند) اوكراين(و كيف  )سوازيلند(مومبابانا  ،)ليتواني(ريگا 
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  1999مردم منطقه از پليس در كنترل جرم،  خرسنديدرصد  .)8(الف  شكل

- المللي بزه، پيمايش بينرم و عدالت ملل متحداي جمنطقهمؤسسة پژوهشي بين: بعمن

  2000ديدگي، سال 
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 ها در برابر جوانان نرمش بيشتري دارند؟آيا دادگاه. 6

د؛ نشود تأثير بگذاركار تحميل ميتواند بر محكوميتي كه بر بزهعوامل زيادي مي
اي هدر محكوميت تفاوت .كيفري، اقرار به جرم و ابراز پشيماني پيشينةازجمله 

تر تر و متنوعطوالني دليلاي به بزرگساالن و نوجوانان ممكن است تا اندازه
  .كيفري بزرگساالن باشد پيشينةبودن 
شود، رسيدگي مي كودكانو  نهايي كه در هر دو دادگاه بزرگساالپرونده بيشتر

هاي قضايي درصد پرونده 60، 2000-2001در سال . انجامندميبه محكوميت 
هاي پرونده ،)درصد 61(با نسبتي مشابه . محكوميت منجر شدبه  كودكان

   1.دانجاميبه محكوميت ] نيز[قضايي بزرگساالن 
م مالي، احتمال كمتري وجود يو شديدترين جرا جرايم تريندر رابطه با خشن

. كه نوجوانان نسبت به بزرگساالن، درقبال جرمي محكوم به حبس شوند دارد
، نوجوانان در عادي، در رابطه با جرم تهاجم 2000-2001براي مثال، در سال 

ها، به حبس محكوم شده بودند، درحاليكه بزرگساالن در درصد از محكوميت25
 28همينطور در سرقت، . ها به حبس محكوم شده بودنددرصد از محكوميت 28

هاي بزرگساالن، درصد از محكوميت 38هاي نوجوانان و درصد از محكوميت
 31جرايم خشن و مالي، در هردو درمجموع، در رابطه با . دميانجابه حبس 

 39ها، نوجوانان به حبس محكوم شده بودند، درمقايسه با درصد از پرونده
  ). 36جدول الف (درصد بزرگساالن 

در كانادا، سرقت مقرون به آزار به عنوان يك جرم خشن و تعرض و ورود به 
دوره حبس حداكثر سه سال و براي نوجوانان يك  برايعنوان يك جرم مالي، 
، ميانگين مدت 2000-2001در سال . را به دنبال داردبزرگساالن حبس ابد 

ماه و  4آزار،  هب مقرونجرم سرقت  برايهاي قضايي نوجوانان حبس در پرونده
                                                 

1. Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada, “Youth Court 

Statistics, 2000/01”. Juristat, vol. 22, No. 3; and “Adult Criminal Court 

Statistics, 2000/01”. Juristat, vol. 22, No. 2. 
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در رابطه با جرم تعرض و ورود، ميانگين . ماه بود 18هاي بزرگساالن، در پرونده
   .ماه بود 6ماه و براي بزرگساالن  3هاي نوجوانان همدت حبس در پروند

هاي نوجوانان و بزرگساالن براساس شديدترين محكوميت توزيعدرصد . )36(جدول الف 

  2000-2001محكوميت دريافتي و نوع جرم، 

  بزرگسال           نوجوان 

     
  ايرس مراقبتي تعليق  زندان  همگي    ساير مراقبتي تعليق مراقبت همگي            جرم

  13  49  38  100  9  59  32  100  جرايم خشن
  9  6  85  100  0  6  94  100  كشيآدم

  6  17  77  100  4  42  53  100    آزار به مقرونسرقت 
  18  29  53  100  7  63  30  100  تهاجم جنسي
  13  39  48  100  7  58  35  100  تهاجم عمده

  13  59  28  100  12  63  25  100  عاديتهاجم 
  22  38  40  100  14  55  30  100  جرايم مالي

  8  31  61  100  6  56  38  100  تعرض و ورود
  27  35  38  100  19  55  26  100  سرقت

اموال  تصاحب

  مسروقه
100  37  49  14  100  46  30  23  

  22  53  24  100  18  61  21  100  شرارت
  58  19  23  100  24  56  19  100  جرايم مواد مخدر

، 01/2000ر كانادايي، آمار قضايي نوجوانان، مركز كانادايي آمار قضايي كيفري، آما: منبع
، 22، جلد ژوريستاتآمارهاي قضايي كيفري بزرگساالن،  و 3، شمارة 22، جلد ژوريستات

 .2شمارة 
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 چه كسي در زندان است؟. 7

كه زندانيان  1هاي فدرالندامتگاه: براي بزرگساالن دو نوع زندان وجود دارد
هاي و زندان شوندمييا بيشتر محكوم  مستقر در آن به يك دورة حبس دوساله

-مياي كه زندانيان مستقر در آن به كمتر از دو سال محكوم يا منطقه استاني

زندانياني كه به  نگهدارياي محل يا منطقه استانيهاي زندانممكن است . دنشو
اند و در انتظار براي تشكيل جلسات بعدي دادگاه، توقيف يا جرم متهم شده

  . دناند، نيز باشهبازداشت شد
نفر از بزرگساالن  500هزار و  31 روزانه بطور ميانگين، 2000-2001در سال 

اين آمار . نددشمي ريداههاي كانادايي نگدر زندان) بيشترسال يا  18اشخاص (
 با اين حال،. است 1991-1992سال ] آمار[درصد بيشتر از  3ميانگين روزانه، 

در . دهدنشان مي 1996-1997 سال ي را ازدرصد 6.5 افزايش] آمار[اين 
  2.است 2000-2001مانند سال ه، آمار ميانگين روزانه، گذشتهسال  مقايسه با

هاي مانند سال، )درصد 60(نيان بيشتر از نصف زندا ،2000-2001در سال 
زندانيان محكوم به  بيشتر. مستقر بودند استانياي يا هاي منطقهگذشته در زندان

هاي نفري كه در زندان 900هزار و  80درصد از  91مردان . بودندحبس مرد 
هاي فدرال نفري كه در ندامتگاه 300هزار و 4درصد از  95اي و يا منطقه استاني

هاي اخير تقريباً اين درصدها در سال. دادندپذيرش شده بودند را تشكيل مي
 . انداندهمثابت 

هنگام  اي به حبس محكوم شدند،نطقهو م استانيهاي زندانياني كه در زندان
متوسط  ،2000-2001در سال  .سالگي هستند 30نوعا در اوايل ورود به زندان، 

سال  35تا  29از  ،ايو منطقهي استاني هاشده در زندانن اشخاص پذيرفتهس

                                                 
1. Federal Penitentiaries 
2. Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada, “Adult 

Correctional Services in Canada, 2000/01”. Juristat, vol. 22, No. 10.  
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 دهندجميت زندانيان را تشكيل ميدرصد  48سال،  30زندانيان زير . متغيرست
در نظام فدرالي، . كاهش يافته است 1991-1992صد سال در 55كه نسبت به 

سال  30درصد زندانيان زير  43. سال بود 32كاران محكوم ميانگين سن بزه
  .است 1991-1992درصد سال  51داشتند كه كمتر از 

. اي بازتابي از سالخوردگي عمومي جمعيت استتا اندازه ،افزايش سن زندانيان
 مشروطهاي رشد مجازاتكاربرد روبه، ترخفيفجرايم دررابطه با براين، عالوه

ط سن زندانيان متوس ،تركاران جوانبه عنوان جايگزين مجازات زندان براي بزه
   .داده استرا افزايش 

. مدت استهاي كوتاهبراي دوره معموال ،ايمنطقه استاني ياهاي حبس در زندان
 38ماه و كمتر از يك اقبتمرها براي پذيرش درصد 48، 2000-2001در سال 

 119تا  28، از مراقبت دو استانميانگين مدت . درصد بين يك تا شش ماه بود
  . روز متغير است

تر تعريف شده است، به اينصورت طوالني هاي فدرالهاي حبس در زنداندوره
در سال . باشند] در آنجا[تر كه زندانيان بايد براي يك دورة دوساله يا طوالني

سال محكوم  هاي كمتر از پنجبه دوره ،فدرالزندانيان درصد  80، 2001-2000
ماه  42حبس ابد، ميانگين محكوميت در سطح فدرال،  يبه استثنا. شده بودند

ها درصد از كل پذيرش 4كاراني كه به حبس ابد محكوم شده بودند، بزه. بود
  . گزارش شده بودند

 ،بزرگساالن بازپروريهاي سازمان در تمام 1996در سال  زندانيانسرشماري 
در بررسي شمار . فراهم آوردزندانيان بزرگسال بارة دررا اي اطالعات افزوده

 نخست،. توجه پديدار شدزندانيان در مقايسه با كل جمعيت، سه تفاوت قابل
يا كمتر، كالس نهم درصد زندانيان باسواد . اد هستندسوكم] از افراد[زندانيان 

-، بزهدوم. بوددرصد  19كه در مقايسه با كل جمعيت بزرگسال،  بوددرصد  37

 زندان، بطور قابل توجهي نسبت به كل جمعيت دركاران هنگام پذيرش 
درصد از  31، تنها سرانجام .%)52( را داشتند، نرخ باالتري از بيكاري بزرگسال
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 دربزرگساالن، در زمان پذيرش  جمعيتدرصد  63زندانيان در مقايسه با 
اي در و منطقه استانيزندانيان  ،تر اينكهمهم. متأهل بودند بازپروريازمان س

درصد در مقايسه  24( تري داشتندتأهل پايين] نرخ[مقايسه با زندانيان فدرال، 
  1).درصد 41با 

                                                 
1. Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada, “A oneday 

snapshot of inmates in Canada’s adult correctional facilities”. Juristat, vol. 
18, No. 8.  
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نامة پيمايش هفتم ملل متحد راجع به روندهاي جرم و پرسش) چ

  1998-2000هاي عدالت كيفري،  هاي نظام عمليات

  المللي پيشگيري از جرم مركز بين

  دفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم

  و 

  آمار دفتر

  امور اقتصادي و اجتماعي  ادارة

  ملل متحد

  : ............................................................... نام كشور
همة بايد نامة جامع، پرسش برايها ي گردآوري دادهافسر مسؤول هماهنگ

به مركز  ،2001 اكتبر 1از تاريخ  پيششده را تا نامة كاملپرسش هايبخش
دفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم، المللي پيشگيري از جرم، بين

آمار سازمان ملل متحد،  دفتر، وين، اتريش، يا A-1400، 500صندوق پستي 
  . اند، اياالت متحدة آمريكا بازگردN.Y. 10017نيويورك، 
  . نامه از شبكه ادارة آمار توزيع شده استاين پرسش

به مأمور  راجعشده، اطالعات اطالعات ارائه آشكارسازيبمنظور كمك به 
 هايبخشهريك از  نخستزير وارد شود و در صفحة ] فرم[ي بايد در هماهنگ
  .نامه قرار گيردپرسش

   :سازينام مأمور هماهنگ
  : سمت اجرايي

  : نمايندگي
  :يابانخ

  :كشور/استان/شهر
  ):شامل كد كشور و كد شهرستان(تلفن 
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  ):شامل كد كشور و كد شهرستان( نمابر
  : رايانامه

  
  ديباچه

نامة پيمايش هفتم ملل متحد راجع به روندهاي پرسشاهداف  .الف

  هاي عدالت كيفري هاي نظام جرم و عمليات

عنامة شمارة در قط ،]سازمان ملل متحد[شوراي اقتصادي و اجتماعي  .1
، از دبير كل درخواست كرد تا با 1984مي  25تاريخ ه ب 48/1984

هاي عدالت  هاي نظام روندهاي جرم و عملياتهاي پيمايش كردنپيوست
  . كند و گسترش دهد برقرارمحور را جرم ةهاي دادپايگاهكيفري، 

هاي جرم و عمليات هدف اصلي پيمايش هفتم ملل متحد راجع به روند .2
، گردآوري 1998-2000هاي هاي عدالت كيفري، در طول سالمنظا

هاي  هاي نظام عملياتشده و هاي مربوط به ميزان جرايم گزارشداده
اسر تحليل و انتشار اطالعات در سر بهبودعدالت كيفري، با نگاهي بر 

را در رابطه با  هايينگرييكلپيمايش هفتم،  دستاوردهاي. ستجهان
هاي متفاوت نظام عدالت كيفري و بط بين بخشروندهاي جرم و روا

در سطح  ]اركان نظام عدالت كيفري[ادارة گيري آگاهانه در تصميم بهبود
 .مللي ارائه خواهد دادملي و بين

الملل شده بوسيلة پيمايش هفتم، هم براي جامعة بينهاي گردآوريداده .3
خواهد سودمند  پاسخگو هايدولت هر يك ازبه عنوان يك كل و هم 

آفرين براي اين اطالعات در تعيين روندهاي جرم و مناطق مشكل. بود
هايي مانند گزارش هاي فني، در تهية گزارشهمكاري مداخله به شكل
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 يك كشور با كشورو در مقايسه وضعيت جرم  1جهاني جرم و عدالت
 .رفتد نخواه كاربهمشابه  در موقعيت ،ديگر

- هاي طراحياي از پرسشمجموعه از، نامة راجع به پيمايش هفتمپرسش .4

 ، ازهاي آماريداده ، اساساهاداده قالبها در پاسخ دريافت شده براي
تشكيل شده  1998-2000هاي اركان اصلي نظام عدالت كيفري طي سال

نامة ششم ملل نامة پيمايش هفتم، تقريباً همانند پرسشپرسش. است
 هاي عدالت كيفري نظام هاي متحد راجع به روندهاي جرم و عمليات

در  مندرج نامةشيوه. شودمربوط مي 1995-1997هاي ست كه به سالا
 .بررسي شوند، به دقت نامهپرسشتكميل از  پيشبايد  ،بندهاي زير

دهي بازنگري شوند تا هاي ناتمام بايد از سوي دفتر مركزي پاسخپاسخ
براي مثال ( آنهابه شده ارجاع هاي قضايين حاصل شود كه حوزهاطمينا
- اند و اينكه دادهشده تعريف، به روشني )هاي قضايي ملي يا فدرالحوزه

ها در همة ، بازنگري پاسخيهماهنگ از نظر. ها از لحاظ آماري معتبرند
 . دارد اهميتنامه هاي پرسشبخش

  

 نامهتكميل پرسش نامةشيوه .ب

وناگون قابل تقسيم گ نهادهايكه بين  شودميتأليف  اينامه بگونهپرسش .5
دهي برگردانده شود، در دفتر مركزي پاسخ] آنهابه [باشد و پيش از آنكه 
 . شوددوباره گردآوري مي

ها موارد تكميل جدول] هنگام[به شود مي درخواستدهندگان از پاسخ .6
 : بسپارند يادبه  را زير

                                                 
1. Global Report on Crime and Justice, Graeme Newman, Ed. (New York, 

Oxford University Press, 1999.  
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جدول از يك سال به سال  يك شده درارائه هايشكلچنانچه ) الف
 تبايد در مالحظاتوجهي داشته باشد، اين اختالف تفاوت قابل رديگ

  ؛توضيح داده شود

شده يا تعريفشده بنديردهچنانچه امكان ارائة اطالعات بصورت   ) ب
ممكن  حدها تا داده كوشيدوجود نداشته باشد، بايد در جدول 

-هجدول يا صفحمالحظات ] قسمت[در  همرتب و مراحل مربوط
 ؛اده شوندروبرو شرح د هاي

يا  1مشروطهاي اند، دادهپذير نشدهها هنوز دسترسچنانچه داده) پ
 ؛همان اساس نگاشته شوند توانند درج و برمي 2برآوردي

، بايد در كردتنها در يك قسمت تكميل  را بتوان چنانچه جدولي  ) ت
اينگونه توضيح داده شود كه  مناسبو بطور مالحظات ] قسمت[
 ؛»ذير نيستندپها دسترساير دادهس«

 و پذير نباشد، بايد در قسمت مناسباي دسترسچنانچه هيچ داده  ) ث
هنوز «، عبارات در مواردي كه ممكن است وجود داشته باشند

» اندگردآوري نشده« و »اندبندي نشدهجدول«، »ر نيستندپذيدسترس
  ؛نوشته شوند

دهي ارشهاي گزبه عنوان دورهرا در بيشتر موارد، بايد تقويم ساالنه   ) ج
 بامانند سال مالي كه  ،هاي ساليانهچنانچه ساير دوره. برد كاربه

 اشاره، اين واقعيت بايد كار رودهب ،نيست سازگار تقويم ساليانه
  ؛شود

مندان عدالت كيفري، جريان آمارهاي مربوط به موضوعاتي مانند كار  ) ح
همة سطوح دولتي  هايمعيت زندان، بايد شامل دادهج و دادرسي

                                                 
1. Provisional Data 
2. Estimate Data 
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مقامات ملي، دولتي و ] هاي مربوط بهداده[ند از عبارتد كه شو
 . محلي

اين بارة رگونه توضيح يا اطالعات بيشتر درهاي مربوط به هدرخواست .7
المللي پيشگيري از جرم، دفتر كنترل ها، بايد به مدير مركز بينپرسش

، وين، اتريش، A-1400، 500مواد مخدر و پيشگيري از جرم، كدپستي 
يا  1نمابرتوان از طريق هايي را ميچنين درخواست. ه شودفرستاد
 .فرستادنيز  2رايانامه

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1. (43-1-26060-5898) 

2. wrhomberg@cicp.un.or.at  
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 پليس. 1

  تعريف واژگان

 .ينداجراهاي قانوني قابلزير نسبت به بسياري از مجموعه هايتعريف .1

هرگونه [ عمدي مردن در اثر واردآوردنبه معناي » يعمد كشيآدم« .2
ي است و شخص از سوي ديگر به ]ضربه اعم از جسمي و روحي

 .شودهم مي نوزادكشي شامل

 غيرعمدي واردآوردن كشتن در اثر به معناي» يغيرعمدكشي آدم« .3
ي از سوي ديگر شخصبه  ]هرگونه ضربه اعم از جسمي و روحي[
اما تصادفات رانندگي  شود،هم ميشبه عمد قتل شامل جرم  وست ا

 . اندشدهد، استثناء نشوكه منجر به مرگ شخص مي

- ضرب است و شاملديگري  پيكربه معناي حملة فيزيكي به » تهاجم« .4

برخي . استثناء شده است آورتهاجم شرم اما، شودهم ميوجرح 
بين  آسيب وارده،ميزان  متناسب با ،مجموعه قوانين جزايي يا كيفري

قوانين [اگر چنين تمايزي در . اندتمايز قائل شده ادهتهاجم مشدد و س
هاي مربوط به ور شما نيز لحاظ شده است، لطفا دادهكش] جزايي

طبقة مربوط به . ارائه دهيد» تهاجم عمده«عنوان  زيرتهاجم مشدد را 
يعني (هاي راجع به هردو تهاجم مشدد داده بهبايد » هاتهاجمهمة «

چنانچه در كشور شما . اختصاص يابدو تهاجم ساده ) تهاجم عمده
، لطفا معيار شده برقرارو تهاجم ساده  چنين تمايزي بين تهاجم مشدد

 . بيان كنيد] نيز[اصلي اين تمايز را 

. جنسي بدون رضايت معتبرست نزديكيبه معناي » تجاوز به عنف« .5
شده هاي ارائهانوني در دادهلطفا مشخص كنيد كه آيا تجاوز به عنف ق

كشور شما بين ] قوانين جزايي[چنانچه در . يا خير شمار آمدهبه 
، لطفا اطالعات مربوطه نسي و دخول واقعي تمايز واقع شدهم جتهاج

 . را ارائه دهيد
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بر  شدنچيرهبه معناي سرقت مال از شخص با » آزار به مقرونسرقت « .6
 . با زور يا تهديد به زور است] شخص[ پايداري

سرقت . بدون رضايت مالك آنست به معناي برداشتن مال» سرقت« .7
انه و همچنين سرقت از وسايل نقليه و دستبرد به خ شامل برگلري

قوانين جزايي و كيفري، براساس ارزش  هايبرخي مجموعه. شودنمي
حق آنها، بين سرقت بزرگ و كاالها يا اموال گرفته شده از مالك ذي

] قوانين جزايي[اگر چنين تمايزي در . اندسرقت جزئي تمايز قائل شده
اي مربوط به سرقت بزرگ هكشور شما نيز لحاظ شده است، لطفا داده

بايد » هاسرقتهمة « رديف. ارائه دهيد» سرقت عمده«عنوان  زيررا 
هم و ) يعني سرقت عمده(سرقت بزرگ  كه هم شودي هايداده شامل

 چنانچه در كشور شما چنين تمايزي بين. گيردرا دربرميسرقت جزئي 
يز را ، لطفا معيار اصلي اين تماسرقت بزرگ و سرقت جزئي مقرر شده

 . بيان كنيد] نيز[

وسيلة نقليه موتوري بدون رضايت  بردنبه معناي » سرقت خودرو« .8
 .ستآنمالك 

به قصد ارتكاب  ديگرانبه معناي ورود غيرقانوني به اماكن  »برگلري« .9
 .جرم است

. مال ديگري از روي تقلب است آوردنبدستبه معناي » كالهبرداري«  .10
 مالي] داراي ارزش[اموال  ه بهبانمتقل دستيابيلطفا مشخص كنيد آيا 

 . يا خيرشود ها هم ميشامل داده

به معناي تصاحب غيرقانوني اموال متعلق به ديگري است » اختالس«  .11
 . مرتكب قرار دارددر اختيار  ،به هنگام ارتكابكه 

عمدي در رابطه با  به معناي اقدامات» به مواد مخدر جرايم مربوط«  .12
سازي، پيشنهاد فروش، توزيع، تخراج، آمادهكشت، فراوري، توليد، اس

و به هر مقدار، داللي، ارسال،  شكلخريد، فروش، تحويل به هر 
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ونقل، واردات، صادرات و تصاحب مواد ارسال با ترانزيت، حمل
توان به ، ميدرصورت امكان. باشدشده ميالمللي كنترلمخدر بين

يا و 19611خدر سال راجع به مواد م فردمنحصربهمقررات كنوانسيون 
-ساير قوانين مصوب در پي مقررات كنوانسيون راجع به مواد روان

مبارزه با قاچاق مواد دربارة ويا كنوانسيون سازمان ملل  19712گردان 
 . ارجاع داد 19883گردان مخدر و روان

منافع چيزي يا پذيرش  يا به معناي درخواست و» فسادرشوه ويا «  .13
اي عمومي دربارة اقدامي آن براي انجام وظيفه شخصي يا مالي يا وعدة

است كه ممكن است نقض قانون محسوب شود يا نشود و همچنين 
منافع شخصي يا مالي به مأمور دولت در ازاي چيزي يا نويد اعطاي 

 . مزيت درخواست شده است

هاي مقرر در قوانين كيفري به معناي شمار جرم» شدههاي ثبتجرم«  .14
 است كه) قرر در قوانين ويژة مختلفههاي ميعني جرم(يا معادل آنها 

توجه پليس يا ساير نهادهاي مجري قانون را به خود جلب كرده و از 
اي خرد و هاي ترافيكي جاده، اما بزهشودسوي يكي از آنها ثبت مي

 .شودهاي خرد را شامل نميساير بزه

-ن نهادهاي عمومي، مأمورا»قانون مجريانمأموران پليس يا «منظور از   .15

كاران كه وظيفة اصلي آنها پيشگيري، كشف و پيگرد جرايم و بزهاند 
چنانچه پليس در كشور شما، بخشي از نيروهاي امنيتي . ادعايي است

                                                 
1. United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
2. Ibid., vol. 1019, No. 14956.  
3. Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol. I (United Nations 

publication, Sales No. E.94.XI.5). 
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هايتان به كه تا حد امكان پاسخ بكوشيد، لطفا آيدهم به شمار ميملي 
پليس  ]هايداده[بر  ،نظامي محليشبه جاي گارد ملي يا نيروهاي

] در كشور شما[چنانچه نيروهاي محلي بسياري . داخلي متمركز شود
ها را بر اساس آن نيروها ارائه ، لطفا دادهدر صورت امكاند، نوجود دار

را نيز وظايف پيگرد  ،قانون مجريانچنانچه مأموران پليس يا . دهيد
 .شود بيان 1خالي زير جدول  فضايدهند، اين نكته بايد در انجام مي

مشمول ) كارمندان و مانند منشيان(پشتيبان  نيرويهاي مربوط به داده
 . شوندتان نميپاسخگويي

، بطور كامل با 13تا  2شده در بندهاي ارائه هايتعريفچنانچه   .16
 حد امكانتا  بكوشيد، لطفا سازگاري ندارندقوانين جزايي كشور شما 

زير در توانيد مي اينكهيا . سازگار كنيد] هاتعريفبا اين [ها را داده
روبرو، انواع جرايمي را كه در آمارهاي  ةمربوطه يا در صفح جدول

و  وندهاي پيشنهادي مقايسه شبنديردهتوانند با اند و ميشما آمده
اند را مشخص در كشور شما چگونه تعريف شده مشابهاينكه جرايم 

  . كنيد
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  1جدول 

  1998-2000مالي،  منابعو  يتبراساس جنس 1مأموران پليس،

  2دسامبر 31از   بنديرده

1998  1999  2000  

      مأموران پليس همة 1.1

      زنان 2.1

      مردان 3.1

 يمال منابع/كل بودجة پليس 4.1
  3)واحد پولي محلي ]ريال[ ميليون(

    

  

 1توضيحات جدول 

  

                                                 
  .پليس. 1گفتار  15در بند » مأموران پليس«به تعريف : ك.لطفا ر. 1
: چنانچه تاريخ ارجاع ديگري بكار رفته، لطفا آن تاريخ را در اينجا درج كنيد. 2

.................   
مالي بايد شامل همة وجوهي شود كه به وظايف پليس در سطح ملي /ايمنابع بودجه. 3

-به هنگام جمع. شودهاي ثابت هم مييابد و شامل دستمزدها و دارايياختصاص مي

شده براي هر كارمند در حوزة معين را طفا همة وجوه مصرفزدن دستمزدها، ل
شده گذاريهاي ثابت، لطفا همة وجوه سرمايهزدن داراييبه هنگام جمع. درنظربگيريد

ها، خودروها و اقالم اداري را هم هاي غيرپرسنل، مانند ساختماندر دارايي
  .درنظربگيريد
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  2جدول 
 شروعاه به همر ،براساس نوع جرايم) پليس(شده در آمار جنايي جرايم ثبت

  1998-2000 جرم،] ارتكاب[به 

  2000  1999  1998  1نوع جرم

شده، صرفنظر از نوع جرايم ثبت همة 1.2
  2آنها

      

        ارتكابي  :يعمد كشيآدم  2.2

        شروع به ارتكاب                     3.2

 با سالح يافتهارتكاب            4.2
  گرم

      

         يغيرعمدكشي آدم   5.2

        تهاجم عمده             :اجمته   6.2

        هاتهاجمهمة                         7.2

        تجاوز به عنف   8.2

         آزار به مقرونسرقت   9.2

        سرقت عمده            : سرقت  10.2

        هاسرقتهمة               11.2

        سرقت خودرو              12.2

        برگلري   13.2

                                                 
  .پليس. 1گفتار  13تا  2بندهاي  :ك.براي ديدن تعريف اصطالحات، ر. 1
شده بيشتر از مجموع تعداد كه ممكن است تعداد كلي جرايم ثبتلطفا توجه فرماييد . 2

نبايد ] آمار[همة . شده در جدول باشدشده براي هريك از انواع جرايم فهرستارائه
  .اي شودشامل جرايم خرد رانندگي جاده
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        كالهبرداري  14.2

        اختالس  15.2

        جرايم مربوط به مواد مخدر  16.2

        يا فسادرشاء و  17.2

  : اي ارائه شده در اين جدولمنابع داده

...................................................................................................................

......................  

   2ت جدول توضيحا
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  3جدول 
برخورد  نخستينشده نزد پليس و نظام عدالت كيفري در اشخاص آورده

عنوان  باكه اولين برخورد رسمي رسمي، براساس نوع جرم، در جايي

  1998- 2000، استو غيره  1شده، احضارشدهمظنون، بازداشت

  2000  1999  1998  2نوع جرم

و شده نزد پليس اشخاص آورده همة 1.3
برخورد  نخستيننظام عدالت كيفري در 

  3صرفنظر از نوع جرايم، رسمي

      

        ارتكابي    كشي عمدآدم  2.3

        شروع به ارتكاب                  3.3

        گرم با سالح يافتهارتكاب          4.3

         يكشي غيرعمدآدم   5.3

        تهاجم عمده             :تهاجم   6.3

        هاتهاجمهمة                 7.3

        تجاوز به عنف   8.3

         سرقت مقرون به آزار  9.3

        سرقت عمده           : سرقت  10.3

        هاسرقتهمة              11.3

                                                 
١. Cautioned  

  .پليس. 1گفتار  13تا  2بندهاي  :ك.ربراي ديدن تعريف اصطالحات،  .2
لطفا توجه فرماييد ممكن است تعداد كلي اشخاص آورده شده رسمي نزد نظام . 3

شده براي هريك از انواع جرايم فهرست عدالت كيفري بيشتر از مجموع تعداد ارائه
  . شده در جدول باشد
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        سرقت خودرو             12.3

        برگلري   13.3

        كالهبرداري  14.3

        اختالس  15.3

        جرايم مربوط به مواد مخدر  16.3

        يا فسادرشاء و  17.3

  : اي ارائه شده در اين جدولمنابع داده

 

...................................................................................................................

..............  

   3توضيحات جدول 
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  4جدول 
رخورد رسمي براساس باشخاص آورده شده نزد نظام عدالت كيفري در 

عنوان مظنون،  باكه اولين برخورد رسمي جايي در و گروه سني، يتجنس

  1998-2000، استبازداشت شده، احضارشده و غيره 

  2000  1999  1998  بنديرده

        زنان  1.4

        مردان  2.4

        بزرگساالن  3.4

        زنان بزرگسال    4.4

        مردان بزرگسال    5.4

        نوجوانان  6.4

        دختران نوجوان    7.4

        پسران نوجوان    8.4

  ..........................................................:اي ارائه شده در اين جدولمنابع داده

را كه در نظام عدالت » نوجوانان«و » بزرگساالن«مربوط به  هايتعريفلطفا 
  . ارائه دهيد روند،مي كاربهكيفري ملي شما 

  .............................................................................. :گساالنبزر
  ...........................................................................: نوجوانان

   4توضيحات جدول 
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ر درك بهت بهد تواند كه ميچنانچه از نظر شما توضيحات ديگري وجود دار
ند، لطفا ايد، كمك كنامه وارد كردهز پرسشهايي كه در اين بخش اداده

  . ارائه دهيد پيوست ةخالي يا در برگ فضايتوضيحات مزبور را در 
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 پيگرد مقام. 2

  تعريف واژگان

 .ينداجراهاي قانوني قابلزير نسبت به بسياري از مجموعه هايتعريف .1

هرگونه [ عمدي واردآوردن مردن در اثربه معناي » يكشي عمدآدم« .2
ي است و شخص از سوي ديگر به] ضربه اعم از جسمي و روحي

-درجهلطفا مشخص كنيد كه برخي  .شودهم مي نوزادكشي شامل

تحت اتهام » تهاجم مشدد«كشي عمدي زير عنوان شروع به آدم هاي
 .يا خير گيرنديا پيگرد قرار مي

 غيرعمدي واردآوردن كشتن در اثر به معناي» يكشي غيرعمدآدم« .3
ي شخص از سوي ديگربه  ]هرگونه ضربه اعم از جسمي و روحي[
اما تصادفات رانندگي  شود،هم ميشبه عمد قتل شامل جرم  وست ا

 . اندشدهد، استثناء نشوكه منجر به مرگ شخص مي

- ضرب است و شاملديگري  پيكربه معناي حملة فيزيكي به » تهاجم« .4

برخي . استثناء شده است آورجم شرمتها اما، شودهم ميوجرح 
بين  آسيب وارده،ميزان  متناسب با ،مجموعه قوانين جزايي يا كيفري

اگر چنين تمايزي در . اندتهاجم مشدد و ساده تمايز قائل شده
هاي كشور شما نيز لحاظ شده است، لطفا داده] قوانين جزايي[

طبقة . ائه دهيدار» تهاجم عمده«عنوان  زيرمربوط به تهاجم مشدد را 
هاي راجع به هردو تهاجم داده بهبايد » هاتهاجمهمة «مربوط به 

چنانچه . اختصاص يابدو تهاجم ساده ) يعني تهاجم عمده(مشدد 
 برقراردر كشور شما چنين تمايزي بين تهاجم مشدد و تهاجم ساده 

 . بيان كنيد] نيز[شده، لطفا معيار اصلي اين تمايز را 

. جنسي بدون رضايت معتبرست نزديكيبه معناي  »تجاوز به عنف« .5
-هاي ارائهلطفا مشخص كنيد كه آيا تجاوز به عنف قانوني در داده

كشور شما ] قوانين جزايي[چنانچه در . يا خير شمار آمدهشده به 
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بين تهاجم جنسي و دخول واقعي تمايز واقع شده، لطفا اطالعات 
 . مربوطه را ارائه دهيد

بر  شدنچيرهبه معناي سرقت مال از شخص با » آزارسرقت مقرون به « .6
 . با زور يا تهديد به زور است] شخص[ پايداري

سرقت . به معناي برداشتن مال بدون رضايت مالك آنست» سرقت« .7
و دستبرد به خانه و همچنين سرقت از وسايل نقليه  شامل برگلري

قوانين جزايي و كيفري، براساس  هايبرخي مجموعه. شودنمي
حق آنها، بين سرقت ارزش كاالها يا اموال گرفته شده از مالك ذي

اگر چنين تمايزي در . اندبزرگ و سرقت جزئي تمايز قائل شده
هاي كشور شما نيز لحاظ شده است، لطفا داده] قوانين جزايي[

. ارائه دهيد» سرقت عمده«عنوان  زيرمربوط به سرقت بزرگ را 
سرقت  ي شود كه همهايداده شاملبايد » هاسرقتهمة « رديف

. گيردرا دربرميسرقت جزئي هم و ) يعني سرقت عمده(بزرگ 
چنانچه در كشور شما چنين تمايزي بين سرقت بزرگ و سرقت 

 . بيان كنيد] نيز[جزئي مقرر شده، لطفا معيار اصلي اين تمايز را 

وسيلة نقليه موتوري بدون رضايت  بردنبه معناي » سرقت خودرو« .8
 .ستنآمالك 

به قصد ارتكاب  ديگرانبه معناي ورود غيرقانوني به اماكن  »برگلري« .9
 .جرم است

مال ديگري از روي تقلب  آوردنبدستبه معناي » كالهبرداري«  .10
داراي [اموال  ه بهمتقلبان دستيابيلطفا مشخص كنيد آيا . است

 . يا خيرشود ها هم ميشامل داده مالي] ارزش

ب غيرقانوني اموال متعلق به ديگري به معناي تصاح» اختالس«  .11
 . مرتكب قرار دارد، در اختيار به هنگام ارتكاباست كه 
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به معناي اقدامات عمدي در رابطه » جرايم مربوط به مواد مخدر«  .12
سازي، پيشنهاد فروش، با كشت، فراوري، توليد، استخراج، آماده

ي، و به هر مقدار، دالل شكلتوزيع، خريد، فروش، تحويل به هر 
ونقل، واردات، صادرات و تصاحب ارسال، ارسال با ترانزيت، حمل

توان مي، درصورت امكان. باشدشده ميالمللي كنترلمواد مخدر بين
 19611راجع به مواد مخدر سال  فردمنحصربهبه مقررات كنوانسيون 

ويا ساير قوانين مصوب در پي مقررات كنوانسيون راجع به مواد 
مبارزه با دربارة ويا كنوانسيون سازمان ملل  19712گردان روان

 . ارجاع داد 19883گردان قاچاق مواد مخدر و روان

منافع چيزي يا پذيرش  يا به معناي درخواست و» فسادرشوه ويا «  .13
اي عمومي دربارة شخصي يا مالي يا وعدة آن براي انجام وظيفه

و  اقدامي است كه ممكن است نقض قانون محسوب شود يا نشود
منافع شخصي يا مالي به مأمور دولت چيزي يا همچنين نويد اعطاي 

 . در ازاي مزيت درخواست شده است

كه وظيفه دارند ند ، مأموران رسمي دولت»موران پيگردمأ«منظور از   .14
صي اشخاكيفري را عليه  ]دادرسي[آيين  ،به نمايندگي از حاكميت

در برخي . كنند رو برقرا ، شروعاندكه متهم به ارتكاب جرم شده
ست و در برخي ديگر، ايعضو نهاد جداگانه مقام پيگردكشورها، 

 مقام پيگردلطفا بر اساس وظايف . است دادگستريعضو پليس يا 

                                                 
1. United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
2. Ibid., vol. 1019, No. 14956.  
3. Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol. I (United Nations 

publication, Sales No. E.94.XI.5). 
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چنانچه در كشور . عنوان اين نهاد را مشخص كنيد ،در كشورتان
نظام  مانند( كندفعاليت ميشما بيشتر از يك نظام عدالت كيفري 

، لطفا اطالعات جداگانة مربوط )يمدن/يا نظام نظامي يستانا/فدرال
هاي مربوط به داده. در هر نظام را ارائه دهيد مقام پيگردبه وظايف 

مشمول پاسخگويان ) كارمندان و مانند منشيان(كارمندان پشتيبان 
 . شودنمي

 هستند كه ايادعاشدهكاران ، بزه»اشخاص تحت پيگرد«منظور از   .15
مسؤول  قانون مجريسمي از سوي دادستان كل يا نهاد اتهام ربرپاية 

 . گيرندتحت پيگرد قرار ميپيگرد، 

، بطور كامل با 13تا  2شده در بندهاي ارائه هايتعريفچنانچه   .16
حد تا  بكوشيد، لطفا سازگاري ندارندقوانين جزايي كشور شما 

در توانيد مي يا اينكه. سازگار كنيد] هاتعريفبا اين [ها را داده امكان
روبرو، انواع جرايمي را كه در  ةمربوطه يا در صفح زير جدول

هاي پيشنهادي مقايسه بنديتوانند با ردهاند و ميآمارهاي شما آمده
اند را در كشور شما چگونه تعريف شده مشابهشوند و اينكه جرايم 

  . مشخص كنيد
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  5جدول 
  1998-2000مالي،  منابعو  يتبراساس جنس 1مأموران پيگرد،

  2دسامبر 31از   بنديرده

1998  1999  2000  

      مأموران پيگرد همة 1.5

      زنان 2.5

      مردان 3.5

منابع /پيگرد ]نهاد[ كل بودجة 4.5
واحد پولي  ]ريال[ ميلون(مالي 
  3)محلي

    

 5توضيحات جدول 

  

                                                 
  .مقام پيگرد. 2گفتار در بند » مأموران پيگرد«به تعريف : ك.لطفا ر. 1
: چنانچه تاريخ ارجاع ديگري بكاررفته، لطفا آن تاريخ را در اينجا درج كنيد. 2

.................   
ر سطح مالي بايد شامل همة وجوهي شود كه به وظيفة مقام پيگرد د/ايمنابع بودجه .3

به هنگام . شودهاي ثابت هم مييابد و شامل دستمزدها و داراييملي اختصاص مي
شده براي هر كارمند در حوزة معين را زدن دستمزدها، لطفا همة وجوه مصرفجمع

شده گذاريهاي ثابت، لطفا همة وجوه سرمايهزدن داراييبه هنگام جمع. درنظربگيريد
ها، خودروها و اقالم اداري را هم ند ساختمانهاي غيرپرسنل، ماندر دارايي

   .درنظربگيريد
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  6جدول 
  1998-2000افراد تحت پيگرد، براساس نوع جرم، 

  2000  1999  1998  1نوع جرم

افراد تحت پيگرد براي هرنوع  همة 1.6

  2جرم

      

        ارتكابي   كشي عمديآدم  2.6

        شروع به ارتكاب                     3.6

        گرم با سالح يافتهارتكاب          4.6

         يكشي غيرعمدآدم   5.6

        تهاجم عمده             :تهاجم   6.6

        هاتهاجمهمة                7.6

        تجاوز به عنف   8.6

         سرقت مقرون به آزار  9.6

        سرقت عمده             : سرقت  10.6

        هاسرقتهمة                11.6

        سرقت خودرو              12.6

        برگلري   13.6

        كالهبرداري  14.6

        اختالس  15.6

        جرايم مربوط به مواد مخدر  16.6

                                                 
  .مقام پيگرد. 2گفتار بندهاي  :ك.براي ديدن تعريف اصطالحات، ر .1
لطفا توجه فرماييد كه ممكن است تعداد كلي اشخاص تحت پيگرد بيشتر از مجموع . 2

  .شدشده در جدول باشده براي هر يك از انواع جرايم فهرستتعداد ارائه
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        يا فسادورشاء   17.6

  7جدول 
  1998-2000و گروه سني،  يتاشخاص تحت پيگرد براساس جنس

  2000  1999  1998  بنديرده

        زنان  1.7

        مردان  2.7

        بزرگساالن  3.7

        زنان بزرگسال    4.7

        مردان بزرگسال    5.7

        نوجوانان  6.7

        دختران نوجوان    7.7

        پسران نوجوان    8.7

  : اي ارائه شده در اين جدولدهمنابع دا

...................................................................................................................

..............  

را كه در نظام عدالت » نوجوانان«و » بزرگساالن«مربوط به  هايتعريفلطفا 
  . ارائه دهيد د،رونمي كاربهكيفري ملي شما 

  ......................................................................................................... :بزرگساالن
  ....................................................................................................: نوجوانان

   7 توضيحات جدول
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درك بهتر  بهتواند از نظر شما توضيحات ديگري وجود دارد كه ميچنانچه 
ايد، كمك كند، لطفا نامه وارد كردههايي كه در اين بخش از پرسشداده

  . ارائه دهيد پيوست ةخالي يا در برگ فضايتوضيحات مزبور را در 
  



  پيوست ها                                                                                      

275 

 هادادگاه. 3

  تعريف واژگان

-هاي قانوني قابلي از مجموعهزير نسبت به بسيار هايتعريف .1

 .ينداجرا

 عمدي مردن در اثر واردآوردنبه معناي » يكشي عمدآدم« .2
شخص از سوي  به] هرگونه ضربه اعم از جسمي و روحي[

لطفا مشخص كنيد  .شودهم مي نوزادكشي ي است و شاملديگر
تهاجم «كشي عمدي زير عنوان شروع به آدم هايدرجهكه برخي 

 .يا خير گيرندم يا پيگرد قرار ميتحت اتها» مشدد

 غيرعمدي واردآوردن كشتن در اثر به معناي» يكشي غيرعمدآدم« .3
شخص از سوي به  ]هرگونه ضربه اعم از جسمي و روحي[

اما تصادفات  شود،هم ميشبه عمد قتل شامل جرم  وست ي اديگر
 . اندشدهد، استثناء نشورانندگي كه منجر به مرگ شخص مي

 است و شاملديگري  پيكره معناي حملة فيزيكي به ب» تهاجم« .4
. استثناء شده است آورتهاجم شرم اما، شودهم ميوجرح ضرب

آسيب ميزان  متناسب با ،برخي مجموعه قوانين جزايي يا كيفري
اگر چنين . اندبين تهاجم مشدد و ساده تمايز قائل شده وارده،

شده است، لطفا  كشور شما نيز لحاظ] قوانين جزايي[تمايزي در 
ارائه » تهاجم عمده«عنوان  زيرهاي مربوط به تهاجم مشدد را داده

هاي راجع به داده بهبايد » هاتهاجمهمة «طبقة مربوط به . دهيد
اختصاص و تهاجم ساده ) يعني تهاجم عمده(هردو تهاجم مشدد 

چنانچه در كشور شما چنين تمايزي بين تهاجم مشدد و . يابد
بيان ] نيز[شده، لطفا معيار اصلي اين تمايز را  رقراربتهاجم ساده 

 . كنيد
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. جنسي بدون رضايت معتبرست نزديكيبه معناي » تجاوز به عنف« .5
-هاي ارائهلطفا مشخص كنيد كه آيا تجاوز به عنف قانوني در داده

كشور شما ] قوانين جزايي[چنانچه در . يا خير شمار آمدهشده به 
اقعي تمايز واقع شده، لطفا اطالعات بين تهاجم جنسي و دخول و

 . مربوطه را ارائه دهيد

-چيرهبه معناي سرقت مال از شخص با » سرقت مقرون به آزار« .6

 . با زور يا تهديد به زور است] شخص[ پايداريبر  شدن

سرقت . به معناي برداشتن مال بدون رضايت مالك آنست» سرقت« .7
قت از وسايل نقليه و دستبرد به خانه و همچنين سر شامل برگلري

قوانين جزايي و كيفري، براساس  هايبرخي مجموعه. شودنمي
حق آنها، بين سرقت ارزش كاالها يا اموال گرفته شده از مالك ذي

اگر چنين تمايزي در . اندبزرگ و سرقت جزئي تمايز قائل شده
هاي كشور شما نيز لحاظ شده است، لطفا داده] قوانين جزايي[

. ارائه دهيد» سرقت عمده«عنوان  زيرت بزرگ را مربوط به سرق
سرقت  ي شود كه همهايداده شاملبايد » هاسرقتهمة « رديف

. گيردرا دربرميسرقت جزئي هم و ) يعني سرقت عمده(بزرگ 
چنانچه در كشور شما چنين تمايزي بين سرقت بزرگ و سرقت 

 . ن كنيدبيا] نيز[جزئي مقرر شده، لطفا معيار اصلي اين تمايز را 

وسيلة نقليه موتوري بدون رضايت  بردنبه معناي » سرقت خودرو« .8
 .ستآنمالك 

به قصد  ديگرانبه معناي ورود غيرقانوني به اماكن  »برگلري« .9
 .ارتكاب جرم است

مال ديگري از روي تقلب  آوردنبدستبه معناي » كالهبرداري«  .10
داراي [اموال  ه بهمتقلبان دستيابيلطفا مشخص كنيد آيا . است

 . يا خيرشود ها هم ميشامل داده مالي] ارزش
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به معناي تصاحب غيرقانوني اموال متعلق به ديگري » اختالس«  .11
 . مرتكب قرار دارد، در اختيار به هنگام ارتكاباست كه 

به معناي اقدامات عمدي در رابطه » جرايم مربوط به مواد مخدر«  .12
زي، پيشنهاد فروش، سابا كشت، فراوري، توليد، استخراج، آماده

و به هر مقدار، داللي،  شكلتوزيع، خريد، فروش، تحويل به هر 
ونقل، واردات، صادرات و تصاحب ارسال، ارسال با ترانزيت، حمل

توان ، ميدرصورت امكان. باشدشده ميالمللي كنترلمواد مخدر بين
راجع به مواد مخدر سال  فردمنحصربهبه مقررات كنوانسيون 

يا ساير قوانين مصوب در پي مقررات كنوانسيون راجع به و 19611
مبارزه دربارة ويا كنوانسيون سازمان ملل  19712گردان مواد روان

 . ارجاع داد 19883گردان با قاچاق مواد مخدر و روان

منافع چيزي يا پذيرش  يا به معناي درخواست و» فسادرشوه ويا «  .13
اي عمومي دربارة وظيفهشخصي يا مالي يا وعدة آن براي انجام 

اقدامي است كه ممكن است نقض قانون محسوب شود يا نشود و 
منافع شخصي يا مالي به مأمور چيزي يا همچنين نويد اعطاي 

 . دولت در ازاي مزيت درخواست شده است

 مرجع، اشخاصي هستند كه از سوي »اشخاص محكوم«منظور از   .14
تا طبق قوانين ملي اند ، مجرم شناخته شدهصالحيتدارقانوني 

محكوميت در آينده برايشان حكم صادر شود، اعم از اينكه 

                                                 
1. United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515. 
2. Ibid., vol. 1019, No. 14956.  
3. Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol. I (United Nations 

publication, Sales No. E.94.XI.5). 
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چنانچه اشخاص از سوي نهاد ديگري . يا رد شودابرام  ]صادره[
كنيد و جزئيات  بيانرا  نام آن، لطفا شوندميدادگاه محكوم  جزبه

هاي شده پس از جدولآماري مربوط به آن را در قسمت مشخص
اشخاص محكوم  شمار همةها، جدول در آن. هيدارائه د 11و  10

 ان، اما محكومآيدميبه جرايم شديد خاص قانوني  انمحكوم شامل
  .ينداستثنا خردساير جرايم  ورانندگي  خردبه جرايم 

وقت و تمام مقامات 1»قضات صلحاي يا قضات حرفه«ز ور امنظ  .15
ري و رسيدگي به دعاوي مدني، كيف صالحيتوقتي هستند كه پاره

و  شوندهم مي هاي تجديدنظردادگاهرا دارند و شامل ساير دعاوي 
بندي مربوط به ردهلطفا در . كننددادگاه رأي قطعي را صادر ميدر 

براساس كنيد كه چه كسي ص مشخ قضات صلحقضات و 
 .داردباال صالحيت  توضيحات

اشخاصي هستند كه به » قضات صلحيا  2قضات عادي«منظور از   .16
پردازند، اما مي قضات صلحاي يا قضات حرفه وظايف همان ايفاي

ه عنوان از سوي ديگران ب بطور معمول نه وخودشان از نظر 
هاي مربوط به كارمندان داده. شوندكاركنان دادگستري شناخته نمي

 .شودمشمول پاسخگويان نمي) كارمندان و مانند منشيان(پشتيبان 

، بطور كامل با 13تا  2بندهاي  شده درارائه هايتعريفچنانچه   .17
حد تا  بكوشيد، لطفا سازگاري ندارندقوانين جزايي كشور شما 

توانيد مي يا اينكه. سازگار كنيد] هاتعريفبا اين [ها را داده امكان
روبرو، انواع جرايمي را كه در  ةمربوطه يا در صفح زير جدولدر 

هاي پيشنهادي مقايسه يبندتوانند با ردهاند و ميآمارهاي شما آمده

                                                 
1. Professional Judges or Magistrates 
2. Lay Judges 
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اند در كشور شما چگونه تعريف شده مشابهشوند و اينكه جرايم 
  . را مشخص كنيد
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  8جدول 
هاي تجديدنظر، دادگاه شاملمالي،  منابعو  يتو جنس سمتقضات براساس 

2000-1998  

  1دسامبر 31از   بنديرده    

1998  1999  2000  

قضات اي و قضات حرفه همة  1.8
  2صلح

      

        نانز     2.8

        مردان     3.8

قضات اي و قضات غيرحرفه همة4.8
  3صلح

      

        زنان    5.8

        مردان    6.8

مالي منابع /هادادگاه كل بودجة 7.8
  4)واحد پولي محلي ]ريال[ ميلون(

      

                                                 
: چنانچه تاريخ ارجاع ديگري بكاررفته، لطفا آن تاريخ را در اينجا درج كنيد. 1

.................   
  .ها دادگاه. 3گفتار  15در بند » اي و قضات صلحقضات حرفه«به تعريف  :ك.لطفا ر. 2
. 3گفتار  16در بند » اي و قضات صلحقضات غيرحرفه«به تعريف  :ك.لطفا ر. 3

  .ها دادگاه
مالي دادگاه بايد شامل همة وجوهي شود كه به دادگستري در سطح /ايمنابع بودجه .4

به هنگام . شودهاي ثابت هم مييابد و شامل دستمزدها و داراييملي اختصاص مي
شده براي هر كارمند به عنوان قاضي در زدن دستمزدها، لطفا همة وجوه مصرفجمع

هاي ثابت، لطفا همة زدن داراييبه هنگام جمع. نظام عدالت كيفري را درنظربگيريد
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  ......................................................: اي ارائه شده در اين جدولمنابع داده

را كه در نظام عدالت » نوجوانان«و » بزرگساالن«مربوط به  هايتعريفا لطف
  . ارائه دهيد روند،مي كاربهكيفري ملي شما 

 :بزرگساالن
............................................................................................................  

  .......................................................................................................: نوجوانان
   8توضيحات جدول 

  

درك بهتر  بهتواند چنانچه از نظر شما توضيحات ديگري وجود دارد كه مي
ايد، كمك كند، لطفا نامه وارد كردههايي كه در اين بخش از پرسشداده

  . ارائه دهيد پيوست ةخالي يا در برگ فضايدر  توضيحات مزبور را
  

                                                                                                         
م ها، خودروها و اقالهاي غيرپرسنل، مانند ساختمانشده در داراييگذاريوجوه سرمايه

   .اداري را هم درنظربگيريد
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  9جدول 
  1998-2000هاي كيفري، شده نزد دادگاهاشخاص آورده

  2000  1999  1998  بنديرده

شده اشخاص آورده همة  1.9
  هاي كيفرينزد دادگاه

      

        محكوم  2.9

        متهم  3.9

  ): كنيد مشخصلطفا (ساير   4.9
  
  
  

      

  
   9توضيحات جدول 
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  10جدول 
  1998-2000هاي كيفري براساس نوع جرم، اشخاص محكوم در دادگاه

  2000  1999  1998  1نوع جرم

شده، صرفنظر از جرايم ثبت همة 1.10
  2نوع آنها

      

        ارتكابي  :كشي عمديآدم  2.10

        روع به ارتكابش    3.10

        گرم با سالح يافتهارتكاب    4.10

         يكشي غيرعمدآدم   5.10

        تهاجم عمده    :تهاجم   6.10

        هاتهاجمهمة       7.10

        تجاوز به عنف   8.10

         سرقت مقرون به آزار  9.10

        سرقت عمده    : سرقت  10.10

        هاسرقتهمة       11.10

        سرقت خودرو      12.10

        برگلري   13.10

        كالهبرداري  14.10

        اختالس  15.10

                                                 
  . ها دادگاه. 3گفتار  13تا  2بندهاي : ك.براي ديدن تعريف اصطالحات، ر. 1
لطفا توجه فرماييد كه تعداد كلي اشخاص محكوم ممكن است بيشتر از مجموع  .2

   .شده در جدول باشدشده براي هر يك از انواع جرايم فهرستارقام ارائه
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        ط به مواد مخدرجرايم مربو  16.10

        يا فسادرشاء و  17.10

: اي ارائه شده در اين جدولمنابع داده

.............................................................................. 

   10توضيحات جدول 
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  11جدول 

-2000به هر نوع جرم براساس تعداد و نوع محكوميت،  بزرگساالن محكوم

1998  

  2000  1999  1998  1نوع محكوميت

 2بزرگساالن محكوم، همة 1.11
  صرفنظر از نوع محكوميت

      

        3مجازات مرگ  2.11

        4مجازات بدني  3.11

        5حبس ابد  4.11

                                                 
رگسال محكوم، بيشتر از يك محكوميت وجود دارد، لطفاً آمار چنانچه براي هر بز. 1

  .مربوط به شديدترين محكوميت را بيان كنيد
   .12جدول : ك.ببينيد تعريف بزرگسال ر. 2
3 .Death Penalty:  به معناي هرگونه مجازاتي است كه در آن شخص محكوم، به

هاي گوناگوني قابل مجازات مرگ به شيوه. شودموجب قانون از زندگي محروم مي
اجراست و شامل مرگ با نيروي الكتريسيته، به دار آويختن، به رگبار بستن، تزريق 

  .شودكشنده يا سنگسار مي
4. Corporal Punishment : به معناي هرگونه مجازاتي است كه در آن پيكر شخص

يره هاي نظير شالق زدن، قطع عضو، شوك الكتريكي، داغ كردن و غمحكوم، به شيوه
   .شودمتحمل درد فيزيكي مي

5. Life Imprisonment : هرگونه مجازاتي است كه در آن شخص محكوم در طول
  .شودمدت زندگي طبيعيش، از آزادي در اجتماع به هر شكل محروم مي
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         1محروميت از آزادي   5.11

        2كنترل آزادي   6.11

        3توبيخ يا هشدار  7.11

        4جزاي نقدي   8.11

         5اجتماعي قرار خدمات  9.11

   11توضيحات جدول 

  

                                                 
1. Deprivation of Liberty: هاي مختلف بازداشت است، ازجمله تحت به معناي شكل

كم يك بخش از كه دست(هاي مركب يا دوبخشي اتتدابير امنيتي بودن، مجاز
يا هرگونه مجازاتي كه در آن شخص ) شودمجازات شامل محروميت از آزادي مي

كم يك شب را در هرنوع نهادي بگذراند كه به موجب آن دورة مجبورست دست
يعني يك (بازداشت در دورة كوتاه پياپي از عمر طبيعي شخص محكوم ثابت است 

   ).نمجازات معي
2. Control in Freedom :شامل قرارهاي تعليق مراقبتي، نظارت الكترونيكي، مجازات -

هاي معروف به كنترل الزامات نظارت افزوده و ساير شكل] همراه[هاي مشروط به 
   ).بدين معنا كه شخص موظف است الزامات ويژه را تحت نظارت انجام دهد(آزادي 

3. Warning or Admonition : هاي مشروط، مجرم هاي معلق، مجازاتمجازاتشامل
شناخته شدن بدون مجازات، توبيخ رسمي، هشدار رسمي، تحميل وظايف بدون 

  .هاي مشروطهاي مشروط و اخراجكنترل، انفصال
4 .Fines :هايي است كه پرداخت مبلغي وجه نقد و تدابير به معناي همة مجازات

  .گيرندرا دربرمي تنبيهي و همچنين، غرامت و جبران خسارت
5. Community Service Orders: هايي است كه در آن از شخص به معناي مجازات

   .ها را كه براي اجتماع منافعي دارد، انجام دهدرود برخي فعاليتمحكوم انتظار مي
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  12جدول 
و گروه سني،  يتهاي كيفري براساس جنسدر دادگاهاشخاص محكوم 

2000-1998  

  2000  1999  1998  بنديرده

        زنان  1.12

        مردان  2.12

        بزرگساالن  3.12

        زنان بزرگسال    4.12

        مردان بزرگسال    5.12

        نوجوانان  6.12

        ران نوجواندخت    7.12

        پسران نوجوان    8.12

  : اي ارائه شده در اين جدولمنابع داده

..............................................................................  

را كه در نظام عدالت » نوجوانان«و » بزرگساالن«مربوط به  هايتعريفلطفا 
  . ائه دهيدار روند،مي كاربهكيفري ملي شما 

  ............................................................................................ :بزرگساالن
  .........................................................................................: نوجوانان

   12توضيحات جدول 
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درك بهتر  بهتواند يحات ديگري وجود دارد كه ميچنانچه از نظر شما توض
ايد، كمك كند، لطفا نامه وارد كردههايي كه در اين بخش از پرسشداده

  . ارائه دهيد پيوست ةخالي يا در برگ فضايتوضيحات مزبور را در 
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  ها و نهادهاي كيفريزندان. 4

  تعريف واژگان
 .ينداجراقانوني قابل هايوعهزير نسبت به بسياري از مجم هايتعريف .1

به معناي همة  ،»بازپروريها سازمان ياها، نهادهاي كيفري زندان« .2
 آزادي اند كهخصوصية شدگذاريمؤسسات عمومي و سرمايه

كيفري،  نهادهاي ،اين مؤسسات ازجملة .كننداشخاص را سلب مي
 . هستندها ادارة زندان زيرنظرو روانپزشكي  بازپروري

كيفري  نهادهايشده در همة افراد استخدام ،»كنان زندانكار«منظور از  .3
اجرايي، نگهباني و ] كادر[مديريت، : كه عبارتند از اندبازپرورييا 

 ). حفاظت و خدمات غذاييمانند (ساير كاركنان 

بطور كامل با قوانين ، 3و  2شده در بندهاي ارائه هايتعريفچنانچه  .4
ها داده حد امكانتا  بكوشيدفا ، لطسازگاري ندارندجزايي كشور شما 

 زير جدولدر توانيد مي يا اينكه. سازگار كنيد] هاتعريفبا اين [را 
روبرو، انواع جرايمي را كه در آمارهاي شما  ةمربوطه يا در صفح

هاي پيشنهادي مقايسه شوند و اينكه بنديتوانند با ردهاند و ميآمده
  . اند را مشخص كنيدشده در كشور شما چگونه تعريف مشابهجرايم 
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    13جدول 
  1998-2000بزرگساالن،  بازپروريها، نهادهاي كيفري و زندان

  1دسامبر 31از   عنوان

1998  1999  2000  

ها، نهادهاي كيفري و زندان 1.13

به ( 2بزرگساالن بازپروري

هاي استثناي بازداشتگاه

  )موقت

      

        ظرفيت موجود  2.13

   13توضيحات جدول 

  

 

                                                 
: چنانچه تاريخ ارجاع ديگري بكاررفته، لطفا آن تاريخ را در اينجا درج كنيد. 1

.................   
 2در بند » هاي اصالحيها و نهادهاي كيفري يا سازمانزندان«تعريف  :ك.لطفا ر. 2

  . ها و نهادهاي كيفري زندان. 4گفتار 
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    14ل جدو
  1998-2000نوجوانان، بازپروري ها، نهادهاي كيفري و زندان

  1دسامبر 31از   عنوان

1998  1999  2000  

ها، نهادهاي كيفري و زندان 1.14

به ( 2نوجوانان بازپروري

هاي استثناي بازداشتگاه

  )موقت

      

        موجود ظرفيت  2.14

   14توضيحات جدول 

  

 

                                                 
: چنانچه تاريخ ارجاع ديگري بكاررفته، لطفا آن تاريخ را در اينجا درج كنيد. 1

.................   
. 4گفتار  2در بند » بازپروريها و نهادهاي كيفري يا زندان«تعريف  :ك.لطفا ر. 2

  .ها و نهادهاي كيفري زندان
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  15جدول 
 1،يا نوجوانان بزرگساالن بازپروريي كيفري و ها، نهادهاكاركنان زندان

  1998-2000مالي،  منابعو  يتبراساس جنس

  3دسامبر 31از   زندان 2بندي كاركنانرده

1998  1999  2000  

هاي كاركنان زندان مةه 1.15
  بزرگساالن

      

        زنان     2.15

        مردان     3.15

هاي كاركنان زندان همة 4.15
  نوجوانان

      

        زنان    5.15

        مردان    6.15

-زندانمالي منابع /بودجهكل   7.15

 ميلون(هاي بزرگساالن و نوجوانان 
  4)واحد پولي محلي ]ريال[

      

                                                 
. 4گفتار  2در بند » ها و نهادهاي كيفري يا بازپروريزندان«تعريف  :ك.لطفا ر. 1

  .ها و نهادهاي كيفري زندان
  . ها و نهادهاي كيفري زندان. 4گفتار  2در بند » كاركنان زندان«تعريف  :ك.لطفا ر .2
: ع ديگري بكاررفته، لطفا آن تاريخ را در اينجا درج كنيدچنانچه تاريخ ارجا .3

.................   
مالي بايد شامل همة وجوهي شود كه به كاركنان هر دو زندان /ايمنابع بودجه. 4

هاي ثابت هم يابد و شامل دستمزدها و داراييبزرگساالن و نوجوانان اختصاص مي
شده براي يك نفر فا همة وجوه مصرفزدن دستمزدها، لطبه هنگام جمع. شودمي
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   15توضيحات جدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                         
-به هنگام جمع. كارمند به عنوان نيروي زندان در نظام عدالت كيفري را درنظربگيريد

هاي غيرپرسنل، شده در داراييگذاريهاي ثابت، لطفا همة وجوه سرمايهزدن دارايي
   .ها، خودروها و اقالم اداري را هم درنظربگيريدمانند ساختمان
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  16جدول 
  1998-2000 برگزيدهروز ] در يك[شده براساس نوع حبس، اشخاص حبس

  1:سال برگزيدةروز   نوع حبس

1998  1999  2000  

        2شدهاشخاص حبس همة 1.16

در انتظار اولين محاكمه يا    2.16
  3صدور حكم

      

        محكوم    3.16

        بازداشت ادراي   4.16

        4بازداشت بدل از جزاي نقدي   5.16

        5بازداشت مدني   6.16

  16توضيحات جدول 

  

                                                 
زندانيان در انتظار محاكمه يا صدور حكم بايد در يك روز برگزيده مدنظر جمعيت . 1

   .ست روزي باشد كه براي كل سال نمونه باشدترقرارگيرند كه به
شدگان به دليل مستي عمومي شده نبايد شامل بازداشتشمار همة اشخاص حبس. 2

شتر از شده بيلطفا توجه فرماييد كه ممكن است شمار همة اشخاص حبس. باشد
  . شده در جدول باشدشده براي ساير انواع حبس فهرستمجموع ارقام ارائه

در انتظار اولين محاكمه يا صدور «شده در رديف لطفا مشخص كنيد آيا رقم درج .3
اند، اما تجديدنظرخواهي يا ابرام ، شامل افرادي كه در دادگاه بدوي محكوم شده»حكم
   .خير    بله: شونداند هم مينشده

4. Non-payment of Penal Fine 
5. Civil Law Incarceration 
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  17جدول 
انتظار محاكمه، در شده در زندان مدت زمان سپري: زندانيان بزرگسال

2000-1998 

  2000  1999  1998  )ماه(مدت بازداشت 

شده در هاي سپريميانگين ماه  1.17
براي همة  1زندان در انتظار محاكمه،

  جرايم

      

  17توضيحات جدول 

  

  
  
  
  
  

                                                 
، زمان سپري شده در »شده در زندان در انتظار محاكمهزمان سپريمدت«منظور از  .1

بين زمان دستگيري شده يا توقيف ) مانند بازداشتگاه پليس يا كانون مراقبت(بازداشت 
ه كيفري يا ساير نهادهاي قانوني و زمان صدور حكم مجرميت يا برائت از سوي دادگا

صالحيتدار براي صدور چنين حكمي طبق قوانين ملي است، صرفنظر از اينكه در 
  . آينده رأي ابرام شود يا خير
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  18جدول 
محكوميت، شده در زندان پس از زمان واقعي سپريمدت: ان بزرگسالزنداني

2000-1998 

  2000  1999  1998  )ماه(مدت بازداشت 

هاي واقعي ميانگين ماه  1.18
  شده در زندانسپري

      

  18توضيحات جدول 
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  19دول ج
-2000، برگزيدهبراساس گروه سني، روز  1مراقبتي تعليقي مشمولاشخاص 

1998  

  2:سال برگزيدهروز   بنديرده

1998  1999  2000  

مشمول تعليق اشخاص  همة 1.19
  مراقبتي

        

        بزرگساالن     2.19

        نوجوانان   3.19

  19توضيحات جدول 

  

  

                                                 
1. Probation :اي است كه براساس آن فردي كه مجرم شناخته شده، بدون آنكه رويه

-م رسمي قرار ميشود و تحت نظارت يك مقاحبس شود، از سوي دادگاه آزاد مي

   .گيرد
برگزيده مدنظر قرارگيرد  جمعيت زندانيان مشمول تعليق مراقبتي بايد در يك روز. 2

  .ست روزي باشد كه براي كل سال نمونه باشدكه بهتر
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  20جدول 
، برگزيدهروز  و براساس گروه سني 1آزادي مشروط مشمولاشخاص 

2000-1998  

  2:سال برگزيدةروز   بنديرده

1998  1999  2000  

آزادي  مشمولاشخاص  همة 1.20
  مشروط

        

        بزرگساالن    2.20

        نوجوانان     3.20

  20توضيحات جدول 

  

  

                                                 
1 .Poral :است كه بدين وسيله فرد  منظور از آزادي مشروط، رهايي مشروط زنداني

خارج از زندان سپري كند، با اين فرض كه  يابد تا باقيماندة محكوميت رااجازه مي
   .همة شرايطي كه براي آزادي الزم است، وجود دارد

برگزيده مدنظر قرارگيرد جمعيت زندانيان مشمول آزادي مشروط بايد در يك روز . 2
  . ست روزي باشد كه براي كل سال نمونه باشدكه بهتر
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  21ل جدو
، برگزيدهروز ] در يك[و گروه سني،  يتمحكوم براساس جنس زندانيان

2000-1998  

  1:سال برگزيدةروز   بنديرده

1998  1999  2000  

        زنان محكوم همة   1.21

        مردان محكوم همة  2.21

        زندانيان بزرگسال محكوم  3.21

        زنان بزرگسال    4.21

        مردان بزرگسال    5.21

        مان نوجوان محكوزنداني  6.21

        دختران نوجوان    7.21

        پسران نوجوان    8.21

ساير  شهروند ندانيان محكوم    9.21
  كشورها

      

را كه در نظام عدالت » نوجوانان«و » بزرگساالن«مربوط به  هايتعريفلطفا 
  . ارائه دهيد روند،مي كاربهشما كيفري ملي 
  ........................................................................................... :بزرگساالن
  .......................................................................................: نوجوانان

  21توضيحات جدول 

                                                 
برگزيده مدنظر قرارگيرد جمعيت اشخاص مشمول آزادي مشروط بايد در يك روز . 1

  .كه بهترست روزي باشد كه براي كل سال نمونه باشد
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درك بهتر  بهتواند چنانچه از نظر شما توضيحات ديگري وجود دارد كه مي
ايد، كمك كند، لطفا نامه وارد كردههايي كه در اين بخش از پرسشهداد

  . ارائه دهيد پيوست ةخالي يا در برگ فضايتوضيحات مزبور را در 
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  2000سال  ،المللي ديدگي بين نامة پيمايش بزهپرسش) ح

  )رودررومصاحبة  نسخة كاربردي(

  1الت ملل متحداي جرم و عدمنطقهمؤسسة پژوهشي بين

  :المللي ديدگي بين نامة پيمايش بزهپرسش

  ) 2000سال (پيمايش اصلي : شهرها

  گرمصاحبه هايهمشاهد
  ¦_¦_¦_¦_¦ شمارة پاسخگو    .........................................  شهر

  ........................ )جمعيت( شمار
                
  ¦_¦_¦ گرمصاحبهكد   

  |___|___|___| منطقه
  هحوز

  وضعيت عالي منطقة مسكوني )1(
  وضعيت متوسط منطقة مسكوني )2(
  وضعيت پايين منطقة مسكوني  )3(

  نوع مسكن
  كوچك خانة/آپارتمان/كفهم )1(
  وياليي )2(
  كلبه )3(
  )خانة سالمندان ،بيمارستان(مؤسسه  )4(
  ساير) 5(

  گرمصاحبهجنسيت 

                                                 
1. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 

(UNICRI) 
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 مرد )1(

 زن  )2(

در : گرمصاحبه<< سخگو و مشاركت خالصة اطالعات راجع به گزينش پا
پر ، انجام ناتواني دريا  خودداريمصاحبه يا به محض  پايانهرصورت پس از 

   >>شود
   |___|  )تعداد واقعي را وارد كنيد(بازديدها  شمار

  :قصد مشاركت در مصاحبه
 ]مشاركت[ انگيزة......................  بله  )1(

  رد مصاحبه......................   خير )2(
   نكردنداليل مشاركت: رد مصاحبه 

 وجود نداشتنشاني  )1(

  نشاني خانه نبود )2(

 .در خانه نبود هيچكس )3(

 خودداري به دليل نداشتن وقت: خانه )4(

 هاي ناخوشايند پيشينخودداري به دليل تجربه: خانه )5(

 .كندبطور كلي در مصاحبه شركت نمي كهدليل اين خودداري به : خانه )6(

 .يل شخصيدالخودداري از مصاحبه به : خانه )7(

 )مشخص كنيد(ساير داليل  )8(

يافته پايان  شدنپيش از تكميلمواردي ازجمله اينكه مصاحبه  <<
   >>.را برشمريد

  انگيزة مشاركت 
 خيلي خوب )1(

 خوب  )2(

 بد  )3(
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   گرمصاحبهديباچة 
متحد، ما در پي درخواست سازمان ملل . هستم.....  ي ازگرمصاحبهمن ) الف

  . به مسائل جنايي هستيمدرحال برگزاري پيمايشي راجع 
ست كه در بسياري از كشورهاي ا المللياي بيناين پيمايش بخشي از پروژه

من پاسخ دهيد؟ اين  پرسشممكن است به چند . بزرگ در حال انجام است
هاي شما بصورت البته پاسخ. مصاحبه وقت چنداني از شما نخواهد گرفت

  . شدمحرمانه و بدون نام بررسي خواهد 
  

مشكوك يا مظنون ] به درستي پيمايش[پاسخگو  اگر :گرمصاحبه<<) ب
   >>باشد

خواهيد بررسي كنيد كه آيا اين پيمايش براي سازمان ملل متحد اگر شما مي
شود يا خير يا اگر دوست داريد اطالعات بيشتري داشته باشيد، من انجام مي

مور عالي پليس را يا مأ توانم شمارة تلفن دفترم يا شمارة تلفن دفتر پليسمي
  . بگذارمتان دراختيار

  

   >>پاسخگو آن شماره تلفن را درخواست كرد اگر :گرمصاحبه<<) پ
  .....................شمارة تلفن شخص مورد نظر 

   

-براي آنكه معلوم شود با چه كسي در خانة شما بايد مصاحبه كنم، مي) ت

  . كنندزندگي مي اينجاخواهم بدانم چند نفر در 
 يادبه . فرزندان وي را بشماريد همةشما بايد پاسخگو و  :گرمصاحبه <<

 نشانييك  دركه  شودمياشخاصي تعريف  عنوانداشته باشيد كه خانواده به 
  .در همه چيز سهيمند كنند وزندگي مي

 نفر 6) 6(          نفر 1 )1(

 نفر 7) 7(          نفر 2 )2(
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 نفر 8) 8(          نفر 3 )3(

 نفر 9) 9(          نفر 4 )4(

 نفر يا بيشتر  10) 10(          نفر 5 )5(

  
  

  ساله يا بيشترند؟  16چند نفر ) ث
 نفر 6) 6(          نفر 1 )1(

 نفر 7) 7(          نفر 2 )2(

 نفر 8) 8(          نفر 3 )3(

 نفر 9) 9(          نفر 4 )4(

 نفر يا بيشتر  10) 10(          نفر 5 )5(

  

  
سال يا  16كه  توانم با شخصي در خانوادة شما مصاحبه كنممياكنون آيا ) ج

  ؟شدبيشتر داشته با

جنسيت پاسخگوي انتخابي را ذكر : اگر آن شخص حاضر است :گرمصاحبه <<
  . كنيد

 مرد )1(

 زن )2(

    .برويد 1، سراغ پرسش حاضرست] موردنظر[اگر شخص  :گرمصاحبه <<
  . برويد) ح(اگر شخص ديگري حاضر است، به قسمت   

قسمت ه اما در آن لحظه حاضر نيست، ب ،اگر شخص ديگري هست
  .برويد) ج(
  

   >>اگر شخصي در دسترس نيست :گرمصاحبه <<) چ
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  . من بگوييد چه زماني بهترين شانس را براي مالقات وي دارمه توانيد بشما مي
  

است كه در  يمتفاوت از اولين شخص برگزيدهاگر پاسخگوي  :گرمصاحبه <<
  >>با آن برخورد كرديده خان

ن ملل متحد، ما در پي درخواست سازما. هستم.....  ي ازگرمصاحبهمن ) ح
  . درحال برگزاري پيمايشي راجع به مسائل جنايي هستيم

ست كه در بسياري از كشورهاي ا المللياي بيناين پيمايش بخشي از پروژه
ممكن است به چند پرسش من پاسخ دهيد؟ اين . بزرگ در حال انجام است

 هاي شما بصورتالبته پاسخ. مصاحبه وقت چنداني از شما نخواهد گرفت
   .شدمحرمانه و بدون نام بررسي خواهد 

تان دراختيارم هعات اندكي در مورد خود و خانوادبراي شروع، لطفا اطال .1
 .اين اطالعات به ما در درك بهتر نتايج پيمايش كمك خواهد كرد. بگذاريد

 . اول از همه، سال تولدتان را ذكر كنيد

     >>را ثبت كنيدسال  :گرمصاحبه <<
  ¦_¦_¦19  

  

 كنيد؟دت در اين منطقه زندگي ميچه م .2

  
 سالكمتر از يك )١(

 سال 5اما كمتر از  -سال 1 )٢(

 سال 10اما كمتر از  -سال 5 )٣(

 سال يا بيشتر 10 )٤(

  
 
 ممكن است درمورد وضعيت تأهلتان بگوييد؟ .3
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 مجرد )1(

 متأهل )2(

 زيست به عنوان زن و شوهرهم )3(

 جداشده/مطلقه )4(

 بيوه )5(

          
 
  
 د؟تان بگوييممكن است در مورد وضعيت تحصيلي .4

 5 پرسش .ك.ر ←سواد بي )1(

 سوادكم )2(

 ابتدائي )3(

 راهنمايي )4(

 ديپلم )5(

 دانشگاه/آموزش عالي )6(

  

  آموزش عالي گذرانديد؟  وچند سال را در مدرسة رسمي ) الف.4
  >>را ثبت كنيد هاسال شمار :گرمصاحبه <<
هاي آموزش ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه دوره :گرمصاحبه <<

  >>را برشمريد
                
      ¦_¦_¦  

  

دار نهكنيد؟ آيا شاغل، خافعلي خود را چگونه توصيف مي موقعيت شغلي .5
 ؟هستيد بازنشسته يا بيكاريد و دنبال كار؟ يا آموزيددانشيا 

 شاغل)١(
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 )بيكار(دنبال كار )٢(

 دار خانه)٣(

 بازنشسته، ازكار افتاده)٤(

 كالج/مدرسه آموزدانش)٥(

  )مشخص كنيد(غيره )٦(
  

باالست يا . پس از كسر ماليات وغيره ذكر كنيدلطفا كل درآمد خانوار را  .6
 >...  ـدرآمد متوسط پايين؟ يا كمتر از 

ك چكه تعداد افرادي . دبه درآمد خالص توجه كني: گرمصاحبه<<
   >>كنندشان را دريافت مييحقوق

 الف 6 پرسش .ك.ر ←درآمد  متوسط زير )1(

 ب 6 پرسش .ك.ر ←درآمد  باالي متوسط )2(

 پ 6 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(

 
... ـ  درصد 24 حدتر از پايين <<ست از ترآيا اين درآمد باالتر يا پايين )الف.6

  ؟ >>
 ت 6 پرسش .ك.ر ←... باالتر از  )1(

 ت 6 پرسش .ك.ر ←... تر از پايين )2(

 ت 6 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(

  

 >>...  ـ درصد 24 باالتر از حد<<از  ستترآيا اين درآمد باالتر يا پايين)ب.6
  ؟ 

 ت 6 پرسش .ك.ر ←... تر از باال )1(

 ت 6 پرسش .ك.ر ←... تر از پايين )2(

 ت 6 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(
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  ؟ميزان رفاه خانوادة شما چقدرست توانيد به من بگوييدمي) پ.6
  >>بخوانيد: گرمصاحبه<<

 خانوارها  تر از بيشتر بسيار آسوده/نسبتا زياد )1(

 اندكي بهتر از بيشتر خانوارها )2(

 تر خانوارهااندكي بدتر از بيش )3(

 بدتر از بيشتر خانوارها/نسبتا زياد )4(

 
  دانيد؟چگونه ميرا تان شما سطح درآمد خانوده )ت.6

  آيا شما از آن راضي، نسبتا راضي، ناراضي، يا بسيار ناراضي هستيد؟
 راضي )1(

 نسبتا راضي )2(

 ناراضي )3(

  بسيار ناراضي )4(
  

 فرقة مذهبي كه به آن تعلق داريد چيست؟ .7

 7ة مذهبي فرق) 7(        1فرقة مذهبي  )1(

 8فرقة مذهبي ) 8(        2فرقة مذهبي  )2(

 9فرقة مذهبي ) 9(        3فرقة مذهبي  )3(

 0فرقة مذهبي ) 10(        4فرقة مذهبي  )4(

 ]هافرقه[ساير ) 11(        5فرقة مذهبي  )5(

 ]ايفرقه[هيچ ) 12(        6فرقة مذهبي  )6(

  

آيا در دو هفتة اخير، هيچ گفتگويي با . پردازمحال به موضوع جرم مي .8
  همكارانتان مطرح شده است؟ رم با خانواده، دوستان ياموضوعيت ج
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  الف  8 پرسش .ك.ر ←[] بله ) 1(        
  9 پرسش .ك.ر ←[] خير ) 2(        

  

  
  چه بود؟ ،موضوعي كه درمورد آن گفتگو كرديد) الف.8

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

  

  
  

تان در طول خواهم در مورد جرايمي كه ممكن است شما يا خانوادهاكنون مي
  . بپرسمايد، دهپنج سال اخير تجربه كر

لطفا به ياد داشته باشيد كه منظور من فقط جرايمي است كه شما يا افرادي كه 
  . اندتجربه كردهكنيد، با آنها زندگي مي

 هاييپرسشاين رويدادها دشوارست، بنابراين من به آرامي  يادآوردنبه  گاهي
با چند . يدكن فكرخواهم به دقت به آنها خوانم و از شما ميرا برايتان مي

در مورد مالك م، لذا كنميدرمورد جرايم مربوط به خودرو شروع  پرسش
  . كنمميمطرح ] را هاييپرسش[خودرو 

   
  مالكيت خودرو

در طول پنج سال گذشته، آيا كسي در خانوادة شما، استفادة خصوصي از  .9
 ، ون يا كاميون داشته است؟ هرگونه خودرو

 الف 9 پرسش .ك.ر ←[] بله  )1(
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 پرسش .ك.ر ←[] خير   )2(                 
13  

  ؟ بارچند : مثبت است] قبل پرسش[ اگر پاسخ) الف.9
  >>را برشمريد زمان آنوسايل نقلية متعلق به مالك در  همة :گرمصاحبه <<

)1( 1 

)2( 2 

)3( 3 

)4( 4 

 يا بيشتر 5 )5(

  

  
   خودروسرقت 

  >>است كاميون/ون/اگر خودرو: گرمصاحبه <<
كاميون شما يا ساير از اعضاي /نو/خودروآيا در طول پنج سال گذشته،  .10

وقت  پرسشاين  بهتان دزديده شده است؟ لطفا براي فكر كردن خانواده
  . بگذاريد

 الف 10 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

  11 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 11 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(

   

: گرمصاحبه<< بود ....] سال[آيا چه زماني رخ داد؟ ] اين سرقت) [الف.10
  >>بخوانيد

 11 پرسش .ك.ر ←امسال  )1(

  ب 10 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته  )2(
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 11 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش )3(

 11 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي )4(

  

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بود 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.10
 باريك )1(

  دوبار )2(

 بارسه )3(

 بارچهار )4(

 بار يا بيشتر پنج )5(

 دانمنمي )6(

  

  
  خودروسرقت از 

ديگر شما يا  خودرويپنج سال گذشته، اتفاق افتاده كه از  آيا در طول .11
، يا هبود تانيخودروراديو، يا چيزهاي ديگري كه در  ،تاناعضاي خانواده

 مانند آينه يا چرخ دزديده شده باشد؟  آن بوده،بخشي از 

بلكه ذيل  ،نبايد در اينجا گزارش شود خودروخرابكاري  :گرمصاحبه <<
ر خود خودرو به همراه وسايل داخل آن دزديده شده ، اگآيدمي 12 پرسش

  >>.نيز نبايد در اينجا گزارش شود
 الف 11 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 12 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 12 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(
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: گرمصاحبه<< بود ....] سال[آيا چه زماني رخ داد؟ ] رقتس[اين ) الف.11
  >>بخوانيد

 12 پرسش .ك.ر ←امسال  )1(

  ب 11 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته  )2(

 12 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش )3(

 12 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي )4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.11
  باريك) 1(
  دوبار ) 2(
  بارسه)3(
  بارچهار) 4(
  بار يا بيشتر پنج) 5(
 دانمنمي) 6(

  

   خودروخرابكاري 

آيا اتفاق افتاده كه در طول پنج سال گذشته بخشي از  سرقت، جزبه .12
خراب (خسارت ديده باشد  لق به خانوادة شما عمداعاميون متك/ون/خودرو

 ؟ )شده باشد

كند كه خسارت عمدي بوده، چنانچه شخص تصور مي :گرمصاحبه <<
   >>.تصادفات رانندگي نبايد گزارش شود. محاسبه خواهد شد] در آمار[

 الف 12 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 13 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 13 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(
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: گرمصاحبه<< بود ....] سال[آيا چه زماني رخ داد؟ ] سرقت[اين ) الف.12

  >>بخوانيد
  13 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 12 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  13 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 13 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.12
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 بارچهار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
 دانمنمي) 6(

 

  هامالكيت موتورسيكلت

آيا طي پنج سال گذشته، كسي در خانوادة شما موتور كوچك، اسكوتر  .13
 سيكلت داشته است؟موتوري، يا موتور

 الف 13 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

  14 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
 

  ؟ بارچند : مثبت است] قبل پرسش[ اگر پاسخ) الف.13
  >>زمان يكهاي متعلق به مالك در موتورسيكلت همة :گرمصاحبه <<

)1( 1 
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)2( 2 

)3( 3 

)4( 4 

 يا بيشتر 5 )5(

 

  سرقت از موتور كوچك، اسكوتر موتوري، موتورسيكلت

سال گذشته اتفاق افتاده كه چيزي از موتور  آيا در طول پنج .14
تان اعضاي خانواده ديگر موتورسيكلت شما يا/اسكوتر موتوري/كوچك

 دزديده شده باشد؟ 

 الف 14 پرسش .ك.ر ←بله   )1(

 15 پرسش .ك.ر ←خير    ) 2(

 15 پرسش .ك.ر ←دانمنمي  ) 3(

 
: گرمصاحبه<< بود ....] سال[آيا چه زماني رخ داد؟ ] سرقت[اين ) الف.14

  >>بخوانيد
  15 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 14 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  15 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 15 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.14
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 بارچهار )4(
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  بار يا بيشتر پنج) 5(
 دانمنمي) 6(

 

  هامالكيت دوچرخه

 آيا طي پنج سال گذشته، كسي در خانوادة شما دوچرخه داشته است؟ .15

 الف 15 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

  17 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
  

  چند تا؟ : مثبت است] قبل پرسش[ اگر پاسخ) الف.15
  >>زمان يكمالك در  هاي متعلق بهدوچرخه همة :گرمصاحبه <<

)1( 1 

)2( 2 

)3( 3 

)4( 4 

 يا بيشتر 5 )5(

 

  هاسرقت دوچرخه

تان اعضاي خانواده ديگر شما يا ةدوچرخآيا در طول پنج سال گذشته،  .16
 دزديده شده است؟

  >>برشمريد] نيز[هاي كودكان را دوچرخه :گرمصاحبه <<

 الف 16 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

 17 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

 17 سشپر .ك.ر ←دانمنمي) 3(
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: گرمصاحبه<< بود ....] سال[آيا چه زماني رخ داد؟ ] سرقت[اين ) الف.16
  >>بخوانيد

  17 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 16 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  17 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 17 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.16
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
 دانمنمي) 6(

  

  همة پاسخگويان
  برگلري

بدون اجازه وارد خانه يا آپارتمان  واقعاآيا در طول پنج سال گذشته، كسي  .17
من در دزديدن چيزي كند؟ منظور  اقدام بهشما شده تا چيزي بدزدد يا 

 . اينجا سرقت از گاراژ، كارخانه يا انبار نيست

- خانه هايبرگلرياما  برشمريد،زيرزمين را ] سرقت از[ :گرمصاحبه <<

  >>.هاي دوم را حساب نكنيد
 الف 17 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

 18 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 18 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(



  پيوست ها                                                                                      

317 

  

: گرمصاحبه<< بود ....] سال[ آياچه زماني رخ داد؟ ] جرم[اين ) الف.17
  >>بخوانيد

  18 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 17 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  18 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 18 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟ آن چند بار در >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.17
 باريك) 1(

  اردوب) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
 دانمنمي) 6(

  

  شروع به برگلري

، در طول پنج سال گذشته، دليلي داريد تا ثابت كند ]جرم باال[به غير از  .18
تا به خانه يا آپارتمان شما وارد شود؟  كوشيدهكسي بدون آنكه موفق شود، 

ها يا درها يا پنجرهها، خسارت به قفل] داليلي مانند[براي مثال 
  هاي اطراف قفل؟ خراشيدگي

 الف 18 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

 19 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

  19 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(
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: گرمصاحبه<< بود ....] سال[آيا چه زماني رخ داد؟ ] جرم[اين ) الف.18
  >>بخوانيد

  19 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 18 شپرس .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  19 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 19 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.18
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
  دانمنمي) 6(

 
  همة پاسخگويان

، رخ دادهشخصي  بطورآنچه براي شما بارة در را هاييشپرسخواهم اكنون مي
تان ساير اعضاي خانواده كرديد يا براي بيانكه پيش از اين  مواردي. مطرح كنم

  .شود تكرار، نبايد در اينجا رخ داده
  آزار  مقرون بهسرقت 

فته آيا در طول پنج سال گذشته، كسي از شما چيزي با زور يا تهديد گر .19
  است؟كوشيده  اي چنين كارياست؟ يا كسي بر

  >>گزارش شود 20 پرسشبري بايد ذيل جيب :گرمصاحبه <<
 الف 19 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

 20 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
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  20 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(
  

: گرمصاحبه<<بود .... ] سال[چه زماني رخ داد؟ آيا ] جرم[اين ) الف.19
  >>بخوانيد

  20 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 19 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  20 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 20 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.19
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
  دانمنمي) 6(

  

  هاي شخصي رقتس

  >>به آرامي بخوان :گرمصاحبه <<
هاي مقرون به آزار، انواع ديگري از سرقت از اموال شخصي سرقت جزبه .20

قاپي، دزديدن كيف پول، لباس، بري يا كيفوجود دارد؛ مانند جيب
، در شاپكافيجواهرات، تجهيزات ورزشي در محل كارتان، در مدرسه، در 

آيا در طول پنج سال . در ساحل يا در خيابان حمل ونقل عمومي،] وسايل[
   ايد؟ها شدهگذشته، شخصا قرباني اينگونه سرقت
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 الف 20 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

 21 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

  21 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(
  

: گرمصاحبه<< بود .... ]سال[ چه زماني رخ داد؟ آيا] جرم[اين ) الف.20
  >>بخوانيد

  21 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 20 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  21 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 21 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟ آن چند بار در >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.20
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
  دانمنمي) 6(

  

  همة پاسخگويان
راجع به جرايم خشني كه ممكن است شخصا  پرسشخواهم چند اكنون مي

  . باشيد، مطرح كنم قرباني آن شده
  جرايم جنسي 

  22 پرسش .ك.ر ،فقط زنان، مردان
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، به آميزبطور واقعا توهينافراد گاهي . نسبتا شخصي پرسشيك  نخست .21
اين . كنندمس يا به آنها تعرض ميزنند، لنگ ميچديگران  داليل جنسي به

-كافيامر ممكن است در خانه يا هرجاي ديگري رخ دهد، از جمله در 

سينماها، در ساحل  حمل و نقل عمومي، در] وسايل[، در خيابان، در شاپ
 . ريا در محل كا

كسي به شما چنين تعرضي كرده است؟ لطفا براي آيا در طول پنج سال گذشته، 
  . وقت بگذاريد پرسشاين  فكر كردن در مورد

  >>برشمريد] نيز[هاي جنسي خانگي را تعرض :گرمصاحبه <<
 الف 21 پرسش .ك.ر ←بله ) 1( 

  22 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
  22 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

  

: گرمصاحبه<< بود ....] سال[چه زماني رخ داد؟ آيا ] جرم[اين ) الف.21
  >>بخوانيد

  22 پرسش .ك.ر ←امسال ) 1(
   ب 21 پرسش .ك.ر ←) 1999(سال گذشته ) 2(
  22 پرسش .ك.ر ←از آن  پيش) 3(
 22 پرسش .ك.ر ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

    

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) ب.21
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
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  دانمنمي) 6(
  

  تهديدها/هاتهاجم

  همة پاسخگويان
آيا در طول پنج سال گذشته، جز رويدادهايي كه تاكنون برشمرده شد، به .22

ايد، بطوريكه كسي واقعا شما را در شخصا مورد تهاجم يا تهديد قرار گرفته
] وسايل[، در خيابان، در شاپكافيخانه يا هر جاي ديگري از جمله در 

، در ساحل يا در محل كارتان به وحشت نقل عمومي، در سينماهاوحمل
  بيندازد؟ 

هاي خانگي شد، تعرض بياندر اينجا چنانچه از سوي پاسخگو  :گرمصاحبه <<
  >>.درنظر بگيريد] نيز[و خشونت جنسي عليه مردان را 

 ب22 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(

  الف22 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
  الف22 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

  

ممكن است همسر، اعضاي خانواده يا . ود را درنظر بگيريدوقت خ) الف.22
جز به ،بنابراين. دباشدر چنين رويدادي دخالت داشته تان نيز ست صميميود

كه پيش از اين اشاره كرديد، آيا در طول پنج سال گذشته، شخصا از  مواردي
ايد، مورد تهاجم يا تهديد قرار گرفته ،شناختيدسوي كسي كه وي را مي

   زده كرده باشد؟وريكه واقعا شما را وحشتبط
  ب22 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  رمزگذاري برگه ←خير ) 2(
  رمزگذاري برگه ←دانم نمي) 3(
 رمزگذاري برگه ← خودداري) 4(
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: گرمصاحبه<< بود ....] سال[چه زماني رخ داد؟ آيا ] جرم[اين ) ب.22
  >>بخوانيد

  رمزگذاري برگه ←امسال ) 1(
   پ 22 پرسش .ك.ر ←) 1999(گذشته سال ) 2(
  رمزگذاري برگه ←از آن  پيش) 3(
  رمزگذاري برگه ←يادم نيست /دانمنمي) 4(

  

  سال رخ داد؟آن چند بار در  >>بوده 1999اگر سال  :گرمصاحبه <<) پ.22
 باريك) 1(

  دوبار) 2(

 بارسه) 3(

 چهاربار) 4(

  بار يا بيشتر پنج) 5(
  دانمنمي) 6(

  

  >> گرمصاحبهبرگة رمزگذاري جرايم  .ك.ر :گرهمصاحب <<
  :گرمصاحبه

  .هر جرم را يك به يك بررسي كنيد و بر روي برگة رمزگذاري بنويسيد
ه پرسشي كه در ستون آخر مشخص ايد، بديده شدهبزه چنانچه ظرف پنج سال

  . پاسخ دهيد، شده
  .جوع كنيدر 23 پرسشايد، به شده خودروديدة سرقت اگر بزه ،مثال براي

 هاپرسشايد، به همة ديده شدهبار بزهاز يك بيشاخير چنانچه ظرف پنج سال 
  .پاسخ دهيد به ترتيب
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ديدة سرقت دوچرخه و سرقت مقرون به آزار شديد، به براي مثال، اگر بزه
سپس اين صفحه را . ب پاسخ دهيد 27 پرسش پايانو تا  برويد 27 پرسش

  . دهيدپاسخ پ  30 پرسش پايانبرويد و تا  30 پرسشدوباره بررسي كنيد و به 
در اين برگة رمزگذاري شده و تكميل ] ي كههايپرسش[پس از بررسي همة 

  .پاسخ دهيد 34 پرسشجزئيات همة جرايم، به 
يمي كه گفتيد براي شما و جرابارة را در هاييپرسشگردم و ازخواهم باكنون مي

  . ، مطرح كنمهرخ دادتان خانواده
  ) 10 پرسشپاسخ مثبت به ( يدگان سرقت خودرودبزه
، در رابطه با آخرين شدهديده بار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >> بپرسيد، پنج سال گذشته اين اتفاق رخ دادهباري كه ظرف 
 . شما از سرقت خودرو ظرف پنج سال گذشته سخن گفتيد نخست آنكه .23

خ داد؟ در خانة شما، نزديك خانة شما، در محل ر] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(
در  ،كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي ديگر

  كشورتان يا خارج از كشور؟
ديده بار بزهچنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  >> يدبپرس، ه، در رابطه با آخرين باري كه آن اتفاق رخ دادشده
رخ ها و غيره ها، جادهرا كه در گاراژها، كارخانه رويدادهايي :گرمصاحبه<<
  >>به حساب آوريد  1همانند كد  داده،

 در خانه) 1(

 نزديك خانه) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(
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  يا ون پيدا شد؟ خودروآيا  )باردر آخرين ) (الف.23
  بله ) 1(
   خير) 2(
 دانمنمي) 3(

    

را به پليس گزارش  رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (ب.23
  كرديد؟

  بله ) 1(
   خير) 2(
 دانمنمي) 3(

  

تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةبا در نظر گرفتن ) پ.23
اي جدي بود يا چندان جدي آيا بسيار جدي، تا اندازه تان جدي بود؟خانواده
  نبود؟ 

  بسيار جدي ) 1(
  جرم را بررسي كنيد   اي جدي تا اندازه) 2(
  رمزگذاري صفحه  نه چندان جدي) 3(

  

  )11 پرسشپاسخ مثبت به ( خودروگان جرم سرقت از ديدهبزه
رابطه با آخرين ، در شدهديده بار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، رخ دادهباري كه ظرف پنج سال گذشته 
 خودروديدة جرم سرقت از شما گفتيد كه در طول پنج سال گذشته، بزه .24

 .ايدشده
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رخ داد؟ در خانة شما، نزديك خانة شما، در محل ] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(
در  ،ايي ديگركار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در ج

  كشورتان يا خارج از كشور؟
ديده بار بزهچنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته بيشتر از يك :گرمصاحبه<<
  >>بپرسيد، ه، در رابطه با آخرين باري كه رخ دادشده
رخ ها و غيره ها، جادهرا كه در گاراژها، كارخانه رويدادهايي :گرمصاحبه<<
  >> به حساب آوريد 1همانند كد  داده

 در خانه) 1(

 نزديك خانه) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(

  
را به پليس گزارش  رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (الف.24

  كرديد؟
  ب  24 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  ث 24 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
 ج 24 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

  

يا وسط پاسخگو اگر پاسخ مثبت است، توجه كنيد آيا جرم ت :گرمصاحبه<<
  >>كنيد هماهنگو پرسش را بر آن اساس  شخص ديگر به پليس گزارش شده

جرم را به پليس گزارش ) يا آنها(چرا شما  >>اگر بله :گرمصاحبه <<) ب.24
  كرديد؟
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  >>متعدد مجازستهاي پاسخ :گرمصاحبه <<   
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 مال بازيابيبراي ) 1(

 بيمه] مربوط به[به داليل ) 2(

 شوند جدي بايد گزارش رويدادهاي] يا[/جرايم ]تنها[ )3(

 كاربمنظور دستگير و مجازات شدن بزه) 4(

  خداد دوبارهربراي جلوگيري از ) 5(
  براي كمك گرفتن) 6(
  كاردريافت خسارت از بزه براي) 7(
  ]داليل[ساير ) 8(

  

  بوديد؟ خرسنداز برخورد پليس با گزارشتان ) يا آنها(بطور كلي، شما ) پ.24
  ج  24 پرسش .ك.ر ←) خرسند(بله ) 1(
  ت 24 پرسش .ك.ر ←) ناخرسند(خير ) 2(
  ج 24 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>)2گزينة : پ  24 پرسش(ي است خرسندنا ]پاسخ[اگر << )ت.24

توانيد بيشتر از يك دليل به چه دليلي بود؟ مي) يا آنها(شما ي خرسندنا
  .ارائه كنيد

 به اندازة كافي كار نكردند) 1(

 اي به كار نداشتندعالقه) 2(

 كار را پيدا يا دستگير نكردندبزه) 3(

 ندرا بازنيافت) يا كااليم(مال ) 4(

  بطور مناسب آگاه نكردندمرا ) 5(
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  مؤدب نبودند/ا من درست رفتار نكردندب) 6(
  در وارد عمل شدن تأخير داشتند) 7(
  )مشخص كنيد(ساير داليل ) 8(
  د 28 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 9(

  

چرا شما  >>منفي است] الف 24 پرسشبه [اگر پاسخ  :گرمصاحبه<<) ث.24
  نكرديد؟ يا هيچكس ديگري جرم را گزارش

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 موضوع بچگانه بود/نرفتچيزي از دست /خيلي جدي نبود )1(

 شناختممرتكب را مي/حلش كردم مخود )2(

 نيازي به پليس نبود/براي پليس نامناسب بود )3(

 ام حلش كردخانواده )4(

 گزارش شد ديگري خصوصي عمومي يا نهادهاي به )5(

 بيمه نداشت )6(

 مدركي وجود نداشت/توانست كاري كندپليس نمي )7(

 انجام نخواهد داد ريپليس هيچ كا )8(

 تمايل به عدم دخالت پليس/نفرت از پليس/ترس )9(

 )بخاطر ترس از انتقام(جرأت نداشتم  )10(

 )مشخص كنيد(يل ساير دال )11(

 دانمنمي )12(
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تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةظرگرفتن نبا در) ج.24
جدي  چنداناي جدي بود يا اندازه ، تاجدي بود بسيارتان جدي بود؟ خانواده

  نبود؟
  بسيار جدي ) 1(
  جرم را بررسي كنيد اي جدي تا اندازه) 2(
  رمزگذاري صفحه  نه چندان جدي) 3(

  

  )12 پرسشپاسخ مثبت به ( وخودرخرابكاري /خودروديدگان خسارت به بزه
، در رابطه با آخرين شدهديده بار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، پنج سال گذشته رخ دادهباري كه ظرف 
  . شد واردتان خسارت شما گفتيد كه در پنج سال گذشته به وسيلة نقليه .25

نزديك خانة شما، در محل رخ داد؟ در خانة شما، ] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(
در  ،كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي ديگر

  كشورتان يا خارج از كشور؟
ديده بار بزهچنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيد، ه، در رابطه با آخرين باري كه رخ دادشده
رخ ها و غيره ها، جادهرا كه در گاراژها، كارخانه رويدادهايي :گرمصاحبه<<
  >>به حساب آوريد  1همانند كد  داده،

 در خانه) 1(

 نزديك خانه) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(
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را به پليس گزارش  درويدا آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (الف.25
  كرديد؟

  بله ) 1(
  خير ) 2(
  دانمنمي) 3(

  

تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةدرنظرگرفتن با ) ب.25
جدي  چنداناي جدي بود يا اندازه ، تاجدي بود بسيارتان جدي بود؟ خانواده
  نبود؟ 

  بسيار جدي ) 1(
  جرم را بررسي كنيد   اي جدي تا اندازه) 2(
  رمزگذاري صفحه  نه چندان جدي) 3(

  

 پرسشپاسخ مثبت به (ديدگان سرقت اسكوتر موتوري و موتورسيكلت بزه
14(  

، در رابطه با آخرين شدهديده بار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيدباري كه ظرف پنج سال گذشته رخ داده است، 

ديدة سرقت اسكوتر بزهشما گفتيد كه در طول پنج سال گذشته،   .26
 .ايدموتورسيكلت شده/موتوري

رخ داد؟ در خانة شما، نزديك خانة شما، در محل ] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(
در  ،كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي ديگر

  كشورتان يا خارج از كشور؟
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ديده بار بزهيشتر از يكچنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته ب :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيد، ه، در رابطه با آخرين باري كه رخ دادشده
رخ ها و غيره ها، جادهرا كه در گاراژها، كارخانه رويدادهايي :گرمصاحبه<<
  >>به حساب آوريد 1همانند كد  داده،

 در خانه) 1(

 نزديك خانه) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(

  

را به پليس گزارش  رويدادآيا شما يا كس ديگري ) باردر آخرين ) (الف.26
  كرديد؟

  بله ) 1(
  خير ) 2(
  دانمنمي) 3(

  

تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) ب.26
جدي  چنداناي جدي بود يا ا تا اندازهجدي بود ي بسيارتان جدي بود؟ خانواده

  نبود؟
  بسيار جدي ) 1(
  جرم را بررسي كنيد   اي جدي تا اندازه) 2(
  رمزگذاري صفحه    نه چندان جدي) 3(
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  )16 پرسشپاسخ مثبت به ( سرقت دوچرخهديدگان بزه
، در رابطه با آخرين شدهديده بار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، رخ دادهه ظرف پنج سال گذشته باري ك

   .ايدديدة سرقت دوچرخه شدهشما گفتيد كه در طول پنج سال گذشته بزه  .27
رخ داد؟ در خانة شما، نزديك خانة شما، در محل ] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(

در  ،كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي ديگر
  رج از كشور؟كشورتان يا خا

ديده بار بزهچنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيد، ه، در رابطه با آخرين باري كه رخ دادشده
رخ ها و غيره ها، جادهرا كه در گاراژها، كارخانه رويدادهايي :گرمصاحبه<<
  >>به حساب آوريد  1همانند كد  داده،

 در خانه) 1(

 ك خانهنزدي) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(

  

را به پليس گزارش  رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (الف.27
  كرديد؟

  بله ) 1(
  خير ) 2(
  دانمنمي) 3(
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چه اندازه براي شما و تا  رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) ب.27
جدي  چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ خانواده

  نبود؟
  بسيار جدي ) 1(
  جرم را بررسي كنيد   اي جدي تا اندازه) 2(
  رمزگذاري صفحه  نه چندان جدي) 3(

 

  )17 پرسشپاسخ مثبت به ( برگلريديدگان بزه
، در رابطه با آخرين شدهديده بار بزهتر از يكچنانچه كسي بيش :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، رخ دادهباري كه ظرف پنج سال گذشته 

بدون اجازه وارد خانة  يك برگلرشما گفتيد كه ظرف پنج سال گذشته،  .28
 واقعا چيزي دزديده شد؟  آيا .شما شد

 الف 28 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 پ 28 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

  

  >>ثبت كنيد :گرمصاحبه<<؟ چه چيزي دزديده شد) الف.28
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
....  
  

تقريبا ارزش اموال مسروقه را چقدر تخمين ) اگر چيزي دزديده شده) (ب.28
  زنيد؟ مي
بنويسيد، حتي اگر تنها برآورد تقريبي باشد، اگر هزينه را  :گرمصاحبه<<

  >>پاسخگو مبهم است، از وي يك ارزش جايگزين بخواهيد] برآورد تقريبي[
.............  



                                                                                                ينماي طراحي نظام آمار عدالت كيفرراه 

                                                          

334 

  

  خسارتي وارد شد؟ آيا) باردر آخرين ( )پ.28
 ت 28 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 ث 28 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 
ديدگي مال را چقدر برآورد ارزش خسارت) اگر چيزي خسارت ديده) (ت.28
  كنيد؟مي

  >>بنويسيد، حتي اگر تنها برآورد تقريبي باشدهزينه را  :گرمصاحبه<< 
...............  

  

را به پليس گزارش  رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (ث.28
  كرديد؟

 ج 28 پرسش .ك.ر ←بله )1(

 خ 28 پرسش .ك.ر ←خير )2(

 د 28 پرسش .ك.ر ←دانمنمي)3(

  

يا  اگر پاسخ مثبت است، توجه كنيد آيا جرم توسط پاسخگو :گرمصاحبه<<
  >>كنيد هماهنگو پرسش را بر آن اساس  شخص ديگر به پليس گزارش شده

جرم را به پليس گزارش ) يا آنها(چرا شما  >>اگر بله :گرصاحبهم <<) ج.28
  كرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<   
ممكن  :منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 مال بازيابيبراي ) 1(

 بيمه] مربوط به[به داليل ) 2(
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 جدي بايد گزارش شوند رويدادهاي ]يا/[جرايم ]تنها[ )3(

 كاربمنظور دستگير و مجازات شدن بزه) 4(

  رخداد دوبارهبراي جلوگيري از ) 5(
  براي كمك گرفتن) 6(
  كاردريافت خسارت از بزه براي) 7(
  ]داليل[ساير ) 8(

  

  بوديد؟ خرسنداز برخورد پليس با گزارشتان ) يا آنها(بطور كلي، شما ) چ.28
  د  28 پرسش .ك.ر ←) دخرسن(بله ) 1(
  ح 24 پرسش .ك.ر ←) ناخرسند(خير ) 2(
  د 24 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>)2گزينة : ح  28 پرسش(است  ناخرسندياگر پاسخ <<) ح.28

توانيد بيشتر از يك دليل به چه دليلي بود؟ مي) يا آنها(ي شما خرسندنا
  .ارائه كنيد

 به اندازة كافي كار نكردند) 1(

 اي به كار نداشتندقهعال) 2(

 كار را پيدا يا دستگير نكردندبزه) 3(

 را بازنيافتند) يا كااليم(مال ) 4(

  بطور مناسب آگاه نكردندمرا ) 5(
  مؤدب نبودند/با من درست رفتار نكردند) 6(
  در وارد عمل شدن تأخير داشتند) 7(
  )مشخص كنيد(ساير داليل ) 8(
  ج 28 پرسشك .ر ←دانم نمي) 9( 
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چرا شما يا  >>منفي است] ث.28به پرسش [اگر پاسخ  :گرمصاحبه<<) خ.28
  هيچكس ديگري جرم را گزارش نكرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<
ممكن  :منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 بود موضوع بچگانه/نرفتچيزي از دست /خيلي جدي نبود )1(

 شناختممرتكب را مي/حلش كردم مخود )2(

 نيازي به پليس نبود/براي پليس نامناسب بود )3(

 ام حلش كردخانواده )4(

 گزارش شد ديگري خصوصي عمومي يا نهادهاي به )5(

 بيمه نداشت )6(

 مدركي وجود نداشت/توانست كاري كندپليس نمي )7(

 انجام نخواهد داد ريپليس هيچ كا )8(

 لت پليستمايل به عدم دخا/نفرت از پليس/ترس )9(

 )بخاطر ترس از انتقام(جرأت نداشتم  )10(

 )مشخص كنيد(يل ساير دال )11(

 دانمنمي )12(

  

-تا چه اندازه براي شما و خانواده رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) د.28

  جدي نبود؟ چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ 
  بسيار جدي ) 1(
     اي جدي تا اندازه) 2(
  نه چندان جدي) 3(
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با اند كه با ارائة اطالعات و در برخي كشورها، نهادهايي تأسيس شده) ذ.28
آيا شما چنين . كنندديدگان جرم كمك ميعملي و احساسي به بزه پشتيباني

  دريافت كرديد؟ ويژهاز اين نهادهاي  را كمكي
 صفحة رمزگذاري .ك.ر ←بله  )1(

 ر 28 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

  

براي  ويژهنهاد ] شده از سوي آنارائه[كنيد كه خدمات گمان ميا آي) ر.28
  ؟بوده استديدگان جرم، براي شما سودمند كمك به بزه

 فايده استبي/خير )1(

 مفيدست/بله )2(

 دانمنمي )3(

 
  كنيد يجرم را بررس

  صفحة رمزگذاري
  

  )18 پرسشپاسخ مثبت به ( شروع به برگلريديدگان بزه
، در رابطه با آخرين شدهديده بار بزهيشتر از يكچنانچه كسي ب :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، رخ دادهباري كه ظرف پنج سال گذشته 
وارد خانة شما  برگلري كوشيد بهشما گفتيد كه در طول پنج سال گذشته،  .29

   .شود
  را به پليس گزارش كرديد؟ رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين (

  بله ) 1(
  خير ) 2(
  نمدانمي) 3(
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تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) الف.29
جدي  چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ خانواده

  نبود؟
  بسيار جدي ) 1(
     جرم را بررسي كنيد   اي جدي تا اندازه) 2(
  صفحة رمزگذاري  نه چندان جدي) 3(

      

  )19 پرسشپاسخ مثبت به ( با آزار مقرونت ديدگان سرقبزه
ديده شده، در رابطه با آخرين بار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيدباري كه ظرف پنج سال گذشته رخ داده، 
   .براي شما رخ داده است قهرآميزيدر طول پنج سال گذشته، سرقت آيا  .30

ر خانة شما، نزديك خانة شما، در رخ داد؟ د] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(
محل كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي 

  در كشورتان يا خارج از كشور؟ ،ديگر
ديده چنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته بيشتر از يكبار بزه :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيد، ه، در رابطه با آخرين باري كه رخ دادشده

 در خانه) 1( 

 نزديك خانه) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
    دانمنمي) 7(

  داشتند؟ دخالتچند نفر در ارتكاب اين جرم ) بارآخرين ) (الف.30
 يك نفر )1(
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 دو نفر )2(

 سه نفر يا بيشتر )3(

 دانمنمي )4(

  

- مي چهرهيا  نامرا به  )ها(كاركار يا بزهآيا بزه) رويداددر آخرين ) (ب.30

  شناختيد؟ 
-دست] ديدهبزه[كار وجود داشت، اگر چنانچه بيشتر از يك بزه :گرمصاحبه<<

  >>شناخت، آن را مدنظر قرار دهيديك نفر را هم مي كم
 شناخترا نمي) ها(كاربزه )1(

 شناختتنها به چهره مي )2(

 شناختتنها به نام مي )3(

 كار را نديدبزه )4(

  

كه به عنوان سالح  را كارها، چاقو، تفنگ، سالح ديگر يا چيزيزهآيا ب) پ.30
  داشتند؟به همراه ، برند كاربه

 ت 30 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 چ 30 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 چ 30 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(

 
  >>بخوانيد :گرمصاحبه<<چه بود؟  )اگر سالحي داشتند() ت.30

 ج 30 پرسش .ك.ر ←چاقو  )1(

 ث 30 پرسش .ك.ر ←تفنگ  )2(

 ج 30 پرسش .ك.ر ←چماق/سالح ديگر )3(

 ج 30 پرسش .ك.ر ←چيزي كه به عنوان سالح استفاده شود )4(

 ج 30 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )5(
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  ؟بود يا تفنگ 1تيرهفت) ث.30

-مي 4و مسلسل 3دارتفنگ خان 2ها شامل تفنگ شكاري،تفنگ :گرمصاحبه<<

  >>شود
 تيرهفت )1(

 )لدار و مسلستفنگ شكاري، تفنگ خان(ها تفنگ )2(

 دانمنمي  )3(

  

  ؟رفت كاربهآيا واقعا سالح ) ج.30
 بله  )1(

 خير  )2(

 دانمنمي )3(

  

  كار واقعا چيزي از شما دزديد؟آيا بزه) چ.30
 بله  )1(

 خير  )2(

 
را به پليس گزارش  رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (ح.30

  كرديد؟
 خ 30 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 ر 30 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

                                                 
1. Handgun 
2. Shotgun 
3. Rifle 
4. machinegun 
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 ژ 30 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(

  

يا  اگر پاسخ مثبت است، توجه كنيد آيا جرم از سوي پاسخگو :گرمصاحبه<<
  >>هماهنگ كنيدبه پليس گزارش شده و پرسش را بر آن اساس  شخص ديگر

جرم را به پليس گزارش ) يا آنها(چرا شما  >>اگر بله :گرمصاحبه <<) خ.30
  كرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<  
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گربهمصاح <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 مال بازيابيبراي ) 1(

 بيمه] مربوط به[به داليل ) 2(

 جدي بايد گزارش شوند رويدادهاي] يا/[جرايم ]تنها[ )3(

 كاربمنظور دستگير و مجازات شدن بزه) 4(

  رخداد دوبارهبراي جلوگيري از ) 5(
  مك گرفتنبراي ك) 6(
  كاردريافت خسارت از بزه براي) 7(
  ]داليل[ساير ) 8(

  بوديد؟ خرسنداز برخورد پليس با گزارشتان ) يا آنها(بطور كلي، شما ) د.30
  ژ  30 پرسش .ك.ر ←) خرسند(بله ) 1(
  ذ 30 پرسش .ك.ر ←) ناخرسند(خير ) 2(
  ژ 30 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>)2گزينة : د  30 پرسش(ت اس ناخرسندياگر پاسخ <<) ذ.30

توانيد بيشتر از يك دليل به چه دليلي بود؟ مي) يا آنها(شما  ناخرسندي
  .ارائه كنيد
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 به اندازة كافي كار نكردند) 1(

 اي به كار نداشتندعالقه) 2(

 كار را پيدا يا دستگير نكردندبزه) 3(

 را بازنيافتند) يا كااليم(مال ) 4(

  ه نكردندبطور مناسب آگامرا ) 5(
  مؤدب نبودند/با من درست رفتار نكردند) 6(
  در وارد عمل شدن تأخير داشتند) 7(
  )مشخص كنيد(ساير داليل ) 8(
  ژ 30 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 9( 

  

چرا شما يا  >>منفي است ]ح 30به پرسش [ اگر پاسخ :گرمصاحبه<<) ر.30
  هيچكس ديگري جرم را گزارش نكرديد؟

  >>مجازست هاي متعدد خپاس :گرمصاحبه <<
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 موضوع بچگانه بود/نرفتچيزي از دست /خيلي جدي نبود )1(

 شناختممرتكب را مي/حلش كردم مخود )2(

 نيازي به پليس نبود/براي پليس نامناسب بود )3(

 ام حلش كردخانواده )4(

 گزارش شد ديگري خصوصي مي ياعمو نهادهاي به )5(

 بيمه نداشت )6(

 مدركي وجود نداشت/توانست كاري كندپليس نمي )7(

 انجام نخواهد داد ريپليس هيچ كا )8(

 تمايل به عدم دخالت پليس/نفرت از پليس/ترس )9(

 )بخاطر ترس از انتقام(جرأت نداشتم  )10(
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 )مشخص كنيد(يل ساير دال )11(

 دانمنمي  )12(       

شما يا كس ديگري ) آخرين بار(آيا نم، كر بررسي بار ديگيك توانممي) ز.30
  خصوصي گزارش كرديد؟  عمومي يا نهادبه جرم را 

 بله )1(

 خير )2(

 دانمنمي)3(

  

- تا چه اندازه براي شما و خانواده رويدادمسائل، اين  همةگرفتن درنظر با) ژ.30

  جدي نبود؟ چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ 
  بسيار جدي  )1(
     اي جدي تا اندازه) 2(
  نه چندان جدي) 3(

  

با اند كه با ارائة اطالعات و در برخي كشورها، نهادهايي تأسيس شده) س.30
آيا شما چنين . كنندديدگان جرم كمك ميعملي و احساسي به بزه پشتيباني

  كمكي از اين نهادهاي خاص دريافت كرديد؟
  يصفحة رمزگذار .ك.ر ←بله ) 1(
 ش 30 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

  

براي  ويژهنهاد ] شده از سوي آنارائه[كنيد كه خدمات گمان ميآيا ) ش.30
  ؟بوده استديدگان جرم، براي شما سودمند كمك به بزه

  فايده استبي/خير) 1(
  مفيدست/بله) 2(
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 دانمنمي) 3(

  

  كنيد يجرم را بررس
  صفحة رمزگذاري

  
  )20 پرسشپاسخ مثبت به ( ديدگان سرقت اموال شخصيبزه
، در رابطه با آخرين ديده شدهبار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، رخ دادهباري كه ظرف پنج سال گذشته 
ديدة سرقت اموال شخصي شما گفتيد كه در طول پنج سال گذشته، بزه .31

  .ايدشده
، نزديك خانة شما، در محل رخ داد؟ در خانة شما] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(

در  ،كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي ديگر
  كشورتان يا خارج از كشور؟

ديده بار بزهچنانچه كسي ظرف پنج سال گذشته بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيد، ه، در رابطه با آخرين باري كه رخ دادشده

 در خانه) 1(

 خانهنزديك ) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(

  

از شما  برديد يا به همراه داشتيدكه مي آيا چيزي) آخرين باردر ) (الف.31
  ؟)بريجيب البراي مث(دزديده شد؟ 
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  بله    )1(
  خير  ) 2(

  

  را به پليس گزارش كرديد؟  رويداد كس ديگريشما يا ) آخرين بار(آيا ) ب.31
 بله  )1(

 خير  )2(

  دانمنمي )3(
 

تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) پ.31
جدي  چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ خانواده

  نبود؟
  بسيار جدي ) 1(
     نيدجرم را بررسي ك اي جدي تا اندازه) 2(
  صفحة رمزگذاري    نه چندان جدي) 3(

  

  )21 پرسشپاسخ مثبت به ( ديدگان جرايم جنسيبزه
  ) زنان تنها(

، در رابطه با آخرين ديده شدهبار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  >>بپرسيد، رخ دادهباري كه ظرف پنج سال گذشته 

- مي. ايديدة جرم جنسي شدهدشما گفتيد كه در طول پنج سال گذشته، بزه .32

رخ داد؟ در خانة شما، ] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار(بپرسم كه  توانم
نزديك خانة شما، در محل كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي 

  در كشورتان يا خارج از كشور؟ ،شما، يا در جايي ديگر
 در خانه) 1(

 نزديك خانه) 2(
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 در محل كار) 3(

 در شهر يا منطقة محلي شما هرجايي) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(

  

  داشتند؟ دخالتچند نفر در ارتكاب اين جرم ) آخرين مرتبه) (الف.32
 يك نفر )1(

 دو نفر )2(

 سه نفر يا بيشتر )3(

 دانمنمي )4(

 
- مي چهرهيا  نامرا به  )ها(كاركار يا بزهآيا بزه) رويداددر آخرين ) (ب.32

  شناختيد؟ 
-دست] ديدهبزه[كار وجود داشت، اگر چنانچه بيشتر از يك بزه :گرمصاحبه<<

  >>شناخت، آن را مدنظر قرار دهيديك نفر را هم مي كم
 ت 32 پرسش .ك.ر ←شناخت را نمي) ها(كاربزه )1(

 ت 32 پرسش .ك.ر ←شناخت تنها به چهره مي )2(

 پ 32 پرسش .ك.ر ←شناخت تنها به نام مي )3(

 ت 32 پرسش .ك.ر ←نديد را ) ها(كاربزه )4(

 
  )شناخترا به نام مي)] ها(كاربزه[درصورتي كه ) (پ.32
پسر پسر، دوستهمسر، همسر سابق، شريك، شريك سابق، دوست آنها آيا

كرديد، سابق، خويشاوند يا دوست صميمي شما يا كسي كه برايش كار مي
  نبودند؟
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  >>است جرمدر زمان وقوع  رابطه، منظور :گرمصاحبه<<
وقوع جرم، همسر سابق، شريك  اگر روشن نيست، بررسي كنيد كه در زمان<<

  >>اند يا خيرپسر سابق بودهدوست يا سابق
 همسر، شريك) در زمان وقوع جرم( )1(

 پيشين، شريك پيشينهمسر ) مان وقوع جرمزدر ( )2(

 پسردوست) در زمان وقوع جرم( )3(

 پيشينپسر دوست) در زمان وقوع جرم( )4(

 خويشاوند )5(

 يميدوست صم )6(

 ندكردكار مي باهمكسي كه  )7(

 هيچكدام )8(

 از پاسخ خودداري )9(

  

- بهكارها، چاقو، تفنگ، سالح ديگر يا چيزي كه به عنوان سالح آيا بزه) ت.32

  داشتند؟به همراه ، برند كار
  ث 32 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
 چ 32 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

 چ 32 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>بخوانيد :گرمصاحبه<<ه بود؟ داشتند، چ اگر سالح) ث.32

  چاقو  )1(
 تفنگ  )2(

  چماق/سالح ديگر )3(
 رود كاربهچيزي كه به عنوان سالح  )4(

 دانمنمي) 5(
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  ؟رفت كاربهآيا واقعا سالح ) ج.32
  بله ) 1(
  خير ) 2(
 دانمنمي) 3(

  

تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) چ.32
جدي  چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ دهخانوا
  نبود؟

  بسيار جدي ) 1(
       اي جدي تا اندازه) 2(
  نه چندان جدي) 3(

    

را چگونه توصيف خواهيد كرد؟ به عنوان تجاوز به عنف  رويداد) ح.32
را  ري كه آنرفتا تنها، يا وقيح، اقدام به تجاوز به عنف، تعرض )آميزش به زور(

  تلقي كرديد؟  آميزتوهين
  تجاوز به عنف) 1(
  اقدام به تجاوز به عنف) 2(
  وقيحتعرض ) 3(
  آميزتوهينرفتار ) 4(
 دانمنمي) 5(

  

  دانيد؟را جرم مي رويدادآيا اين ) خ.32
  بله ) 1(
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  خير ) 2(
 دانمنمي) 3(

  

گزارش  را به پليس رويدادآيا شما يا كس ديگري ) باردر آخرين ) (د.32
  كرديد؟

 ذ 32 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 ژ 32 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 س 32 پرسش .ك.ر ←دانمنمي )3(

  

يا  اگر پاسخ مثبت است، توجه كنيد آيا جرم از سوي پاسخگو :گرمصاحبه<<
  >>كنيد هماهنگبه پليس گزارش شده و پرسش را بر آن اساس  شخص ديگر

جرم را به پليس گزارش ) ايا آنه(چرا شما  >>اگر بله :گرمصاحبه <<) ذ.32
  كرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<  
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 مال بازيابيبراي ) 1(

 بيمه] مربوط به[به داليل ) 2(

 جدي بايد گزارش شوند رويدادهاي] يا/[جرايم ]تنها[ )3(

 كارمنظور دستگير و مجازات شدن بزهب) 4(

  رخداد دوبارهبراي جلوگيري از ) 5(
  براي كمك گرفتن) 6(
  كاردريافت خسارت از بزه براي) 7(

  ]داليل[ساير ) 8(     

  بوديد؟ خرسنداز برخورد پليس با گزارشتان ) يا آنها(بطور كلي، شما ) ر.32
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  ش  32 پرسش .ك.ر ←) خرسند(بله ) 1(
  ز 32 پرسش .ك.ر ←) سندناخر(خير ) 2(
  ش 32 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>)2گزينة : ر 32 پرسش(است  ناخرسندياگر پاسخ <<) ز.32

توانيد بيشتر از يك دليل به چه دليلي بود؟ مي) يا آنها(ي شما خرسندنا
  .ارائه كنيد

 به اندازة كافي كار نكردند) 1(

 اي به كار نداشتندعالقه) 2(

 پيدا يا دستگير نكردند كار رابزه) 3(

 را بازنيافتند) يا كااليم(مال ) 4(

  بطور مناسب آگاه نكردندمرا ) 5(
  مؤدب نبودند/با من درست رفتار نكردند) 6(
  در وارد عمل شدن تأخير داشتند) 7(
  )مشخص كنيد(ساير داليل ) 8(
  ش 32 پرسشك .ر ←دانم نمي) 9( 

  

چرا شما يا  >>منفي است ]د 32به پرسش [ اگر پاسخ :گرمصاحبه<<) ژ.32
  هيچكس ديگري جرم را گزارش نكرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 موضوع بچگانه بود/نرفتچيزي از دست /خيلي جدي نبود )1(

 تمشناخمرتكب را مي/حلش كردم مخود )2(

 نيازي به پليس نبود/براي پليس نامناسب بود )3(
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 ام حلش كردخانواده )4(

 گزارش شد ديگري خصوصي عمومي يا نهادهاي به )5(

 بيمه نداشت )6(

 مدركي وجود نداشت/توانست كاري كندپليس نمي )7(

 انجام نخواهد داد ريپليس هيچ كا )8(

 تمايل به عدم دخالت پليس/نفرت از پليس/ترس )9(

 )نتقامبخاطر ترس از ا(جرأت نداشتم  )10(

 )مشخص كنيد(يل ساير دال )11(

 دانمنمي )12(

 
 شما يا كس ديگري) ين بارآخر(بار ديگر بررسي كنم، آيا يك توانممي) س.32

  خصوصي گزارش كرديد؟  عمومي يا نهادجرم را به 
 بله )4(

 خير )5(

 دانمنمي)6(

  

با اند كه با ارائة اطالعات و در برخي كشورها، نهادهايي تأسيس شده) ش.32
آيا شما چنين . كنندديدگان جرم كمك ميي و احساسي به بزهعمل پشتيباني

  كمكي از اين نهادهاي خاص دريافت كرديد؟
  صفحة رمزگذاري .ك.ر ←بله ) 1(
 ش  32 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

  

نهاد خاص براي ] شده از سوي آنارائه[كنيد كه خدمات گمان مي آيا )ص.32
  باشد؟ديدگان جرم، براي شما سودمند كمك به بزه

  فايده استبي/خير) 1(
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  مفيدست/بله) 2(
  دانمنمي) 3(
  

  كنيد يجرم را بررس
  صفحة رمزگذاري

  

  )22 پرسشپاسخ مثبت به (تهديدها /ديدگان تهاجمبزه
، در رابطه با آخرين ديده شدهبار بزهچنانچه كسي بيشتر از يك :گرمصاحبه <<

  >>بپرسيد، رخ دادهباري كه ظرف پنج سال گذشته 
گفتيد كه در طول پنج سال گذشته، تهاجم يا تهديد براي شما رخ داده . 33

رخ داد؟ در خانة شما، نزديك خانة شما، ] كجا[اين اتفاق ) آخرين بار. (است
 ،در محل كار، يا در جايي ديگر در شهر يا منطقة محلي شما، يا در جايي ديگر

  در كشورتان يا خارج از كشور؟
 در خانه) 1(

 خانهنزديك ) 2(

 در محل كار) 3(

 هرجايي در شهر يا منطقة محلي شما) 4(

  در كشور شما) 5(
  خارج از كشور) 6(
  دانمنمي) 7(

  

  داشتند؟ دخالتچند نفر در ارتكاب اين جرم ) بارآخرين ) (الف.33
  يك نفر) 1(
  دو نفر) 2(
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  سه نفر يا بيشتر) 3(
 دانمنمي) 4(

 
- مي چهرهيا  نامرا به  )ها(كارا بزهكار يآيا بزه) رويداددر آخرين ) (ب.33

  شناختيد؟ 
-دست] ديدهبزه[كار وجود داشت، اگر چنانچه بيشتر از يك بزه :گرمصاحبه<<

  >>شناخت، آن را مدنظر قرار دهيديك نفر را هم مي كم
  ت 33 پرسش .ك.ر ←شناخت را نمي) ها(كاربزه )1(
 ت 33 پرسش .ك.ر ←شناخت تنها به چهره مي )2(

 پ 33 پرسش .ك.ر ←شناخت ام ميتنها به ن )3(

 ت 33 پرسش .ك.ر ←را نديد ) ها(كاربزه )4(

 
  )شناخترا به نام مي)] ها(بزهكار[درصورتي كه ) (پ.33
پسر پسر، دوستآنها همسر، همسر سابق، شريك، شريك سابق، دوست آيا

كرديد، سابق، خويشاوند يا دوست صميمي شما يا كسي كه برايش كار مي
  نبودند؟

  >>است جرمدر زمان وقوع  رابطه، منظور :گرحبهمصا<<
وقوع جرم، همسر سابق، شريك  اگر روشن نيست، بررسي كنيد كه در زمان<<

  >>اند يا خيرپسر سابق بودهدوست يا سابق
  همسر، شريك) در زمان وقوع جرم( )1(
 پيشين، شريك پيشينهمسر ) مان وقوع جرمزدر ) (2(

  پسردوست) در زمان وقوع جرم( )3(
  پيشينپسر دوست) در زمان وقوع جرم( )4(
  خويشاوند) 5(
  دوست صميمي) 6(
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  دنكردكار مي باهمكسي كه ) 7(
  هيچكدام) 8(
 از پاسخ خودداري) 9(

  

بار واقعا چه اتفاقي افتاد؟ آيا شما را ) آخرين(ممكن است بگوييد ) ت.33
  تهديد كردند يا متوسل به زور شدند؟ 

 فقط تهديد )1(

 ورز بكارگيري )2(

 دانمنمي )3(

 
- بهكارها، چاقو، تفنگ، سالح ديگر يا چيزي كه به عنوان سالح آيا بزه) ث.33

  داشتند؟به همراه ، برند كار
  ج 33 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  ح 33 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
 ح 33 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>بخوانيد :گرمصاحبه<<چه بود؟ اگر سالح داشتند، ) ج.33

  چاقو ) 1(
 تفنگ ) 2(

  چماق/سالح ديگر) 3(
  رود كاربهچيزي كه به عنوان سالح ) 4(
 دانمنمي) 5(

  

  ؟رفت كاربهآيا واقعا سالح ) چ.33
  بله ) 1(
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  خير ) 2(
 دانمنمي) 3(

  

  ؟ديديدصدمه ] تهديد يا اعمال زور آنها[آيا در نتيجة ) ح.33
 خ 33 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 د 33 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

  

  يب ديديد، آيا به پزشك يا درمانگر مراجعه كرديد؟اگر آس) خ.33
 بله )1(

 خير )2(

  

را به پليس گزارش  رويداد آيا شما يا كس ديگري) باردر آخرين ) (د.33
  كرديد؟

  ذ 33 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  ژ 33 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
 س 33 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

  

يا  م از سوي پاسخگواگر پاسخ مثبت است، توجه كنيد آيا جر :گرمصاحبه<<
  >>كنيد هماهنگو پرسش را بر آن اساس  شخص ديگر به پليس گزارش شده

جرم را به پليس گزارش ) يا آنها(چرا شما  >>اگر بله :گرمصاحبه <<) ذ.33
  كرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<  
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  كمي بيشتر بگوييد؟ است
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 مال بازيابيبراي ) 1(

 بيمه] مربوط به[به داليل ) 2(

 جدي بايد گزارش شوند رويدادهاي] يا/[جرايم ]تنها[ )3(

 كاربمنظور دستگير و مجازات شدن بزه) 4(

  رخداد دوبارهبراي جلوگيري از ) 5(
  براي كمك گرفتن) 6(
  كاردريافت خسارت از بزه براي) 7(
  ]اليلد[ساير ) 8(

  

  بوديد؟ خرسنداز برخورد پليس با گزارشتان ) يا آنها(بطور كلي، شما ) ر.33
  ش  33 پرسش .ك.ر ←) خرسند(بله ) 1(
  ز 33 پرسش .ك.ر ←) ناخرسند(خير ) 2(
  ش 33 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

 
  >>)2گزينة : ر 33 پرسش(است  ناخرسندياگر پاسخ <<) ز.33

توانيد بيشتر از يك دليل ه دليلي بود؟ ميبه چ) يا آنها(نارضايتي شما 
  .ارائه كنيد

 به اندازة كافي كار نكردند) 1(

 اي به كار نداشتندعالقه) 2(

 كار را پيدا يا دستگير نكردندبزه) 3(

 را بازنيافتند) يا كااليم(مال ) 4(

  بطور مناسب آگاه نكردندمرا ) 5(
  مؤدب نبودند/با من درست رفتار نكردند) 6(
  در وارد عمل شدن تأخير داشتند) 7(
  )مشخص كنيد(ساير داليل ) 8(
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  ش 33 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 9( 
  

چرا شما يا  >>منفي است ]د 33به پرسش [ اگر پاسخ :گرمصاحبه<<) ژ.33
  هيچكس ديگري جرم را گزارش نكرديد؟

  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<
ممكن : پاسخ را شفاف كنيد منفي است،اگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
 موضوع بچگانه بود/نرفتچيزي از دست /خيلي جدي نبود )1(

 شناختممرتكب را مي/حلش كردم مخود )2(

 نيازي به پليس نبود/براي پليس نامناسب بود )3(

 ام حلش كردخانواده )4(

 گزارش شد ديگري خصوصي عمومي يا نهادهاي به )5(

 بيمه نداشت )6(

 مدركي وجود نداشت/كاري كندتوانست پليس نمي )7(

 انجام نخواهد داد ريپليس هيچ كا )8(

 تمايل به عدم دخالت پليس/نفرت از پليس/ترس )9(

 )بخاطر ترس از انتقام(جرأت نداشتم  )10(

 )مشخص كنيد(يل ساير دال )11(

 دانمنمي )12(

  

شما يا كس ديگري ) آخرين بار(كنم، آيا  بار ديگر بررسييك توانممي) س.33
  خصوصي گزارش كرديد؟  عمومي يا جرم را نهاد

  بله ) 1(
  خير ) 2(
 دانمنمي) 3(
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تا چه اندازه براي شما و  رويدادمسائل، اين  همةگرفتن با درنظر) ش.33
جدي  چنداناي جدي بود يا جدي بود يا تا اندازه بسيارتان جدي بود؟ خانواده

  نبود؟
  بسيار جدي ) 1(
     اي جدي تا اندازه) 2(
  نه چندان جدي) 3(

  

  دانيد؟را جرم مي رويدادآيا اين ) ص.33
  بله ) 1(
  خير ) 2(
  دانمنمي) 3(

  

با اند كه با ارائة اطالعات و در برخي كشورها، نهادهايي تأسيس شده) ض.33
آيا شما چنين . كنندديدگان جرم كمك ميعملي و احساسي به بزه پشتيباني

  كمكي از اين نهادهاي خاص دريافت كرديد؟
  صفحة رمزگذاري .ك.ر ←بله ) 1(
 ط  32 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(

  

نهاد خاص براي ] شده از سوي آنارائه[كنيد كه خدمات گمان ميآيا ) ط.33
  ؟بوده استديدگان جرم، براي شما سودمند كمك به بزه

  فايده استبي/خير) 1(
  مفيدست/بله) 2(

 دانمنمي) 3(                 
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  كنيد يجرم را بررس
  صفحة رمزگذاري

  

   كنندگاناز مصرفهبرداري كال

  همة پاسخگويان
- بزه) 1999در سال (آيا سال گذشته . كنيمموضوع را كمي عوض مي كنونا. 34

 يد؟بود كنندهمصرف از ديدة جرم كالهبرداري

از خدمتي،  ارائةبه عبارت ديگر، آيا كسي هنگام فروختن چيزي به شما يا 
   ؟است كردهخدمات تقلب /كميت يا كيفيت كاالها لحاظ

  الف 34 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  35 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
  35 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

  

  >>بپرسيد، در رابطه با آخرين بار بار بودهاگر بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
اين كالهبرداري چگونه رخ داد؟ آيا در ) بارآخرين ( >>اگر بله<<) الف.34

  ....رابطه با 
 بودكار ساخت و تعمير  )1(

 كار مربوط به گاراژ بود )2(

 بود شاپكافيمربوط به هتل، رستوران يا  )3(

 ي بودفروشگاه )4(

 )ها را مشخص كنيدمحل(مربوط به چيزهاي ديگر بود  )5(

 نخوانيداين را  >دانمنمي< )6(

 
را به  كنندهمصرف از كالهبرداري شما يا كس ديگر) آخرين بار(يا آ) ب.34

  پليس گزارش كرديد؟ 
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   35 سشپر .ك.ر ←بله ) 1(
  پ 34 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
 35 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 3(

  

را به  كنندهمصرفاز كالهبرداري  شما يا كس ديگر) آخرين بار(يا آ) پ.34
  خصوصي گزارش كرديد؟  عمومي يا نهاد

   ت 34 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  35 .ك.ر ←خير ) 2(
 35 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 3(

  

  كسي آن را به پليس گزارش كرد؟ چه >>اگر بله<<) ت.34
..........  

  فساد 

عمومي، مشكل فساد وجود  يادر برخي مناطق، در ميان كارمندان دولتي . 35
مأمور دولتي، مانند مأموران  يك، آيا در كشورتان 1999در طول سال . دارد

درخواست رشوه  رس، از شما براي اين خدماتگمركي، مأمور پليس يا باز
  ؟ اندانتظاري داشته] چنين[ يا اندكرده

   الف 35 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  خ 35 .ك.ر ←خير ) 2(
  خ 35 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 3(

  >>بپرسيد، در رابطه با آخرين بار بار بودهاگر بيشتر از يك :گرمصاحبه <<
  مأمور چه ارگاني بود؟) ، آن فردبارآخرين ( >>اگر بله<<) الف.35

 كارمند دولت  )1(
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 ر گمركمأمو )2(

 مأمور پليس )3(

 بازرس )4(

 اعضاي منتخب شوراي شهري )5(

 مأموران شهرداري )6(

 ايدرآمدهاي بودجه/مأموران مالياتي )7(

 پرستاران/پزشكان )8(

 اساتيد/معلمان )9(

 كارمندان دادگاه )10(

 بخش خصوصي] كارمندان[ )11(

 )مشخص كنيد] (مأموران[ساير  )12(

 
  ؟ شما يا كس ديگري جرم را به پليس گزارش كرديد) آخرين بار(آيا ) ب.35

  ث  35 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  پ 35 پرسش .ك.ر ←خير ) 2(
  خ35 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 3(

  

 يا يعموم جرم را به نهاد شما يا كس ديگري) آخرين بار(آيا ) پ.35
  گزارش كرديد؟ خصوصي 

   ت 35 پرسش .ك.ر ←بله ) 1(
  ح 35 .ك.ر ←خير ) 2(
 ح 35 پرسش .ك.ر ←دانم نمي) 3(

  

  چه كسي آن را به پليس گزارش كرد؟ >>لهاگر ب<<) ت.35
........................  
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  .ح ادامه دهيد 35 پرسشبا       ..........................
  

  اگر گزارش شده، چرا آن را گزارش كرديد؟) ث.35
اگر پاسخگو خودش آن را گزارش نكرده، در مورد داليلي كه  :گرمصاحبه<<

  >>هاي متعددپاسخ= = يد ديگران آن را گزارش كردند بپرس
 انگاشته شده بود جدي رويدادي ياجرم  يك به عنوان )1(

 شد كه بايد گزارش مي

 كاربزه كيفرو  يبمنظور دستگير )2(

  براي بازيافتن پول )3(
  معضل فساد مبارزه بابراي  )4(
 براي كمك گرفتن )5(

  كاربمنظور دريافت خسارت از بزه  )6(
  ساير داليل  )7(

 ج ادامه دهيد 35 پرسشبا 

  

  بوديد؟ خرسنداز برخورد پليس با گزارشتان ) يا آنها(طور كلي، شما ب) ج.35
  خ 35 پرسش .ك.ر ←) خرسند(بله ) 1(
  چ 35 پرسش .ك.ر ←) ناخرسند(خير ) 2(
  خ 35 پرسش .ك.ر ←دانمنمي) 3(

  

  .توانيد بيشتر از يك دليل ارائه كنيدشما چه بود؟ مي ناخرسنديداليل ) چ.35
  >>مجازست تعددم هايپاسخ :گرمصاحبه<<

 به اندازة كافي كار نكردند) 1(

 اي به كار نداشتندعالقه) 2(

 نبودند  مؤدب/با من درست رفتار نكردند) 3(
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 كار را پيدا يا دستگير نكردند بزه) 4(

  در رابطه با تحقيقات، مرا درست درجريان امر قرار ندادند) 5(
  )مشخص كنيد(ساير داليل ) 6(
  دانم نمي) 7(

  خ ادامه دهيد 35 سشپربا   
  

  چرا آن را به پليس گزارش نكرديد؟) اگر گزارش نشد) (ح.35
ممكن : منفي است، پاسخ را شفاف كنيداگر پاسخ  :گرمصاحبه <<

  است كمي بيشتر بگوييد؟
  >>مجازست هاي متعددپاسخ :گرمصاحبه <<

 چون به اين شكل من مشكلم را حل كردم )1(

 دخالت داشت] قضيه[در پليس  )2(

 جويي مأمور مربوطه جرأت نكردمر ترس از انتقامبخاط )3(

 ارزش گزارش كردن نداشت )4(

 رابطة درازمدت/شناختممرتكب را مي )5(

 اي وجود نداشتعالقه/پليس هيچ كاري نخواهد كرد )6(

 در انظار عمومي رويدادعدم تمايل به آشكار شدن  )7(

 به مقامات مجاز ديگري گزارش شد )8(

 پليستمايل به عدم دخالت /نفرت از پليس/ترس )9(

 بيش از حد آزاردهنده/وقت نبود )10(

 ساير داليل  )11(

 دانمنمي )12(

 خ ادامه دهيد 35 پرسشبا 

  

  همة پاسخگويان 
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كشورها عمومي كه در برخي  يامعضل فساد در ميان مأموران دولتي ) خ.35
تصور كنيد . شودمي دركشهروندان بسياري از از سوي شناخته شده است، 

. دارد] رابرخورداري از آن [قانون حق  شخصي به چيزي نياز دارد كه براساس
كه اين شخص براي دريافت كمك مجبور به پيشنهاد پول،  احتمال داردآيا 

دريافت ؟ احتمال نداردشود يا ) بيشتر از هزينة رسمي يعني(هديه يا منفعتي 
  : كمك از 

  
احتمال  )1  رديف  

  دارد
احتمال  )2

  ندارد
  دانمنمي )3

        نمايندگان مجلس  1
        هازارتخانهكاركنان و  2
        اعضاي شوراي شهر  3
        كارمندان شهرداري  4
        مأموران گمركي  5
        مأموران پليس  6
درآمدهاي /مالياتي مأموران  7

  ايبودجه
      

        پرستاران/پزشكان  8
        بازرسان   9

        اساتيد/معلمان  10
        هاكارمندان دادگاه  11
        بخش خصوصي] مأموران[  12

  د ادامه دهيد 35 پرسشا ب      
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تر شده است يا ادهاكنون س] موارد زير[سال گذشته،  ده در مقايسه با) د.35
  ؟دشوارتر

  دانمنمي )3  دشوارتر )2  ترساده )1    
كردن مأمور درستكاري پيدا  1

كه به مشكلتان رسيدگي 
  كند

      

 برخورداري از برخورد  2
  منصفانه 

      

يك مأمور  مندي ازبهره  3
ر مشخص كه كا
  موردنظرتان را انجام دهد

      

  ادامه دهيد 36 پرسشبا         
  

دربارة  ديدگاهتاندر مورد منطقة شما و  هايي راپرسشخواهم مي اكنون. 36
 .بپرسم اينجاجرم در ] ارتكاب[

به  كوشندميدهند و در برخي مناطق، مردم اموراتشان را با همديگر انجام مي
-ناطق ديگر، مردم اساساً راه خودشان را مييكديگر كمك كنند؛ حال آنكه در م

كنيد، از چه نوعي است؟ اي كه گفتيد در آن زندگي ميبطور كلي، منطقه. روند
كنند يا جايي كه مردم اساساً كاري جايي كه مردم معموالً به يكديگر كمك مي

  به كار هم ندارند؟ 
  كنندمعموالً به همديگر كمك مي) 1(
  ار هم ندارندمعموالً كاري به ك) 2(
  تركيبي از اين دو) 3(
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  دانمنمي) 4(
  

كنيد؟ شدن هوا، تاچه اندازه احساس امنيت ميزدن پس از تاريكهنگام قدم. 37
 احساس امنيت زياد، نسبتاً امن، كمي ناامن، خيلي ناامن؟

تأكيد رود، اگر پاسخگو جواب داد كه هرگز بيرون نمي :گرمصاحبه<<
   >>كنيدتا چه اندازه احساس امنيت مي] نيزدر اين صورت [كنيد كه 

  خيلي امن) 1(
  نسبتا امن) 2(
  كمي ناامن) 3(
  خيلي ناامن) 4(

  

هنگامي كه پس از تاريك شدن هوا در خانه تنها هستيد تا چه اندازه . 38
  كنيد؟احساس امنيت مي

 احساس امنيت زياد، نسبتاً امن، كمي ناامن، خيلي ناامن؟

  خيلي امن) 1(
  سبتا امنن) 2(
  كمي ناامن) 3(
  خيلي ناامن) 4(

  

به نظر شما درطول دوازده سال آينده، چقدر اين احتمال وجود دارد كه . 39
كنيد خيلي محتمل است، خانة شما كند؟ آيا فكر مي تعرض به اقدامكسي 

   محتمل است يا احتمالش نيست؟
  خيلي احتمال دارد) 1(
  احتمال دارد) 2(
  احتمال ندارد) 3(
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  دانمنمي )4(
  

مسائل، به نظر شما پليس در منطقة شما تا چه اندازه  همةبا درنظر گرفتن . 40
خوب عمل كرده است؟ به نظر شما خيلي خوب، نسبتا خوب، نسبتا ضعيف يا 

 خيلي ضعيف انجام وظيفه كرده است؟

  خيلي خوب) 1(
  نسبتا خوب) 2(
  نسبتا ضعيف) 3(
  ضعيف ) 4(

  

 سخناين  بار بودن پليس چيست؟ تا چه اندازه نظرتان درمورد مثمرثم. 41
به مردم كمك كند و  تا دهدانجام ميبتواند موافقيد كه پليس هركاري را 

د؟ آيا كامالً موافقيد يا مايليد موافق باشيد، مايليد مخالف باشيد رسان باشخدمت
 يا كامال مخالفيد؟

  كامال موافق) 1(
  مايل به موافقت) 2(
  تمايل به مخالف) 3(
  كامال مخالف) 4(

  

كار تحميل شود، نظرات هايي كه بايد بر بزهمردم در مورد مجازات. 42
ساله كه براي بار دوم به براي مثال، پروندة مردي بيست. گوناگوني دارند

 .محكوم شد را در نظر آوريد برگلري

هاي زير را كدام يك از مجازات. اكنون او يك تلويزيون رنگي دزديده است
  دانيد؟ ميترين مناسباي چنين پرونده براي
   >>اگر الزم است تكرار كنيد بخوانيد ـ :گرمصاحبه<<
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 جزاي نقدي  )1(

 43 پرسش .ك.ر ←زندان   )2(

  الف 42 پرسش .ك.ر ←خدمات اجتماعي   )3(
  43 پرسش .ك.ر ←مجازات تعليقي   )4(
 43 پرسش .ك.ر ←) مشخص كنيد( هر مجازات ديگر  )5(

  43 رسشپ .ك.ر ← )نخوانيد(دانم نمي  )6(
  

  >>42 پرسش 2گزينة  ـ اگر زندان :گرمصاحبه<<) الف.42
  به نظر شما چه مدت بايد در زندان باشد؟ 

 ماه يا كمتريك )1(

 ماه 6تا  2 )2(

 سال 1ماه تا  6 )3(

  يك سال )4(
  دو سال  )5(
 سه سال )6(

 چهار سال )7(

 پنج سال )8(

 سال 10تا  6 )9(

 سال 15تا  11 )10(

 سال 19تا  16 )11(

 سال  24تا  20 )12(

 سال 24بيشتر از  )13(

 بس ابدح )14(

 دانمنمي )15(
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. تان مطرح كنمو خانوادهدر مورد خودتان  پرسشخواهم چند در پايان مي. 43
-كافيبه جاهايي مانند  ييتنهابه سرگرمي و تفريح، هنگام غروب براي بار چند 

رويد؟ تقريبا هر روز، حداقل يكبار ، رستوران، سينما يا ديدار دوستان ميشاپ
 اه يا كمتر؟در هفته، حداقل يكبار در م

  تقريبا هرروز )1(
 حداقل يكبار در هفته  )2(

 حداقل يكبار در ماه  )3(

 به ندرت )4(

 هرگز  )5(

 دانمنمي )6(

  

  >>اختياري<<
زندگي تان كه در همسايگيرا  افراديدر طول هفتة گذشته، چندبار ) الف.43
يكاني كه دسايگان نزديك، ساير همسايگان، نزافرادي مانند هم ؟ايدديدهكنند مي

  كنند يا دوستان؟نمي با شما زندگي
  بار يا بيشترسه )1(
 دوبار )2(

 باريك )3(

 اصال )4(

 يادم نيست/دانمنمي )5(

 
ها نسبت به به ما كمك كنيد تا درك كنيم چرا برخي از خانه اينكهبراي . 44

در مورد امنيت  پرسشتوانم چند ، ميندها بيشتر در معرض خطرساير خانه
 شود؟هاي زير حفاظت ميهبپرسم؟ خانة شما با كداميك از گزينتان هايخانه
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ها بصورت ويان اطمينان دهيد كه اين دادهگبه پاسخ :گرمصاحبه<<
  >>.محرمانه و بدون نام بررسي خواهند شد

   >>بخوانيد :گرمصاحبه<<
  >>هاي متعدد مجازستپاسخ :گرمصاحبه <<

  آژير خطر )1(
 بهاي مخصوص درقفل )2(

 هاي مخصوص در و پنجرهدرچه )3(

 ا شناسايي كندسگ نگهبان كه سارق ر )4(

 حصار بلند )5(

 هاي حفاظتي امنيتيسرايدار يا نرده )6(

 باني محلهطرح رسمي ديده )7(

هاي قرارهاي دوستانه با همسايگان تا مراقب خانه )8(
 همديگر باشند

 با هيچكدام از اينها حفاظت نشده است )9(

 كند ميخودداري و گپاسخ )10(

  

  >>اختياري<<
  ايد يا مستأجريد؟مالك خانه. 45

 الف 45 پرسش .ك.ر ←ست خانه استيجاري )1(

 46 پرسش .ك.ر ←ملك شخصي است  )2(

 46 پرسش .ك.ر ← غيره )3(

 46 پرسش .ك.ر ← دانمنمي )4(

  

  >>اختياري<<
  >>ستاگر استيجاري :گرمصاحبه<<) الف.45
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آيا از يك مالك خصوصي اجاره شده يا مقام محلي يا نمايندگي مسكن 
  عمومي؟

 مالك خصوصي )1(

 مقام محلي )2(

 نمايندگي مسكن عمومي )3(

 ساير مالكين )4(

  

ر به نظ. ارتكاب جرم از سوي جوانان وجود دارد دربارة زياديهاي نگراني. 46
-جوانان چه خواهد بود؟ اگر بخواهيد مي كاريبزهترين راه كاهش شما مؤثرين

 . ارائه دهيد را توانيد سه راه

   >>بيشتر از سه پاسخ را عالمت بگذاريد :گرمصاحبه<<
 پرورش/بهتر تربيت/بهتر از سوي والدين نظم )1(

 به قوانينبيشتر  خانوادگي براي احترام

 آموزش بهتر /در مدرسه نظم بيشتر )2(

 رشد اشتغال/رقكاهش ف )3(

 پليس بيشتر/ري بهترگذاسياست )4(

 ترهاي سختوضع مجازات/اهافزايش مجازات )5(

 هاساير پاسخ )6(

 
- تفنگ خان، تفنگ شكاريتير، هفتتان هآيا شما يا كس ديگري در خانواد. 47

 هوايي داريد؟ دارتفنگ خانيا  دار

 الف 47 پرسش .ك.ر ←بله  )1(

 48 پرسش .ك.ر ←خير  )2(

 48 پرسش .ك.ر ← از پاسخ خودداري )3(

 48 پرسش .ك.ر ← دانمنمي )4(
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  هايتان از چه نوعي است؟ممكن است بگوييد تفنگ يا تفنگ) الف.47

 تيرهفت )1(

 تفنگ شكاري )2(

 دارتفنگ خان )3(

 هوايي دارتفنگ خان )4(

 هاساير تفنگ )5(

 انمدمين )6(

 رد پاسخ )7(

  

  تفنگ داريد؟  به چه دليل) ب.47
  >>هاي متعددپاسخ >گرمصاحبه<<

 براي شكار )1(

 )ورزش(گيري هدف )2(

  بخشي از كلكسيونبه عنوان  )3(

 حفاظت/يشگيري از جرمبراي پ )4(

 مأمور نيروهاي مسلح يا پليس هستم )5(

 .است بودهما تفنگ  ةيا خان هدر خانواد هچون هميش )6(

 رد پاسخ )7(

  

 بيمه شده است؟ برگلريشما در برابر  آيا خانة. 48

 بله )1(

 خير )2(

 دانمنمي )3(
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 دشواري هايپرسشكنيم كه درك مي. با تشكر از همكاري شما در اين پيمايش
يكي از اشخاص  توانم شمارة تلفنچنانچه بخواهيد مي. از شما پرسيديم را

  .بررسي كنيد] پيمايش را درستي[دفترم را در اختيارتان قرار دهم تا 
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  گرمصاحبهگة رمزگذاري جرم بر

)1(       )2 (        )3( 

ديدگي بزه    ديدهبدون بزه     وسايل نقلية بدون مالك
  سالپنج درطول

  )ص(قسمت : ك.ر  )ص(پاسخ مثبت به قسمت     
   xxx   10     23     سرقت خودرو             

   xxx   11     24    سرقت از خودرو             

   xxx   12     25  خرابكاري/خسارت به خودرو ايراد            

   xxx   14     26   اسكوتر/سرقت موتور             

   xxx   16     27   سرقت دوچرخه             

   xxx   17     28      برگلري             
   xxx   18     29    شروع به برگلري             

   xxx   19     30   سرقت مقرون به آزار             

   xxx   20     31    هاي شخصيسرقت            

   xxx   21     32   جرايم جنسي            

   xxx   22     31    تهديد/تهاجم            
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  :گرمصاحبه

-بزه گذشته سال 5اگر در طول . به يك بررسي كنيد هر جرم را يك

، مراجه نشان داده شده پايانيي كه در ستون پرسش، به دناديده شده
  .كنيد

ه عمراج 23 پرسشبه  شده، سرقت از خودروديده مثال، اگر بزهبراي 
  .كنيد

ستون اول  ،است وسيله نقليه بدون مالك اگر: نقليهوسايل م براي جراي
  .نيدرا عالمت بز

به ترتيب به د، ناديده شدهبار بزهسال گذشته بيشتر از يكظرف پنج اگر
  .ها پاسخ دهيدپرسش

-سرقت مقرون به آزار شده رخه ياديدة سرقت دوچبراي مثال، اگر بزه

 ادامهرا  27 پرسش) ب(قسمت  و تاجعه كنيد امر 27 پرسش، به دان
مراجعه كنيد  30 سشپربه  و بررسياين برگه را دوباره  ،سپس .دهيد

  .دهيد ادامهرا  30 پرسش) ش(و تا قسمت 
  :ديدگانبزه

را بررسي و جزئيات همه  اين برگه هايپرسش از اينكه همة پس
  .مراجعه كنيد 34 پرسش، به م را كامل كرديدجراي
  ديدهبزهم بدون جراي
وجود  كدام از جرايمهيچ براي ايديدهبزه گذشته،سال  5ر طول داگر 
  .مراجعه كنيد 34 پرسشبه  ،دندار
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  نامهواژه
Abduction  رباييكودك  
Accessibility of Information پذيري اطالعاتدسترس  
Actual-in Counts آمار واقعي 

Admiralty Court  نيروي درياييدادگاه 

Admission زندان[ پذيرش[  
Adult بزرگسال 

Aggravated Assault تهاجم مشدد 

Aggregate Data-collection هاي انباشتهگردآوري داده 

Alcoholics and Drug Abusers كنندگان مواد مصرفسوء
 مخدر و مشروبات الكلي

Appellate Court دادگاه تجديدنظر 

Apprehension دستگيري 

Area-based Stratified Sample Design محورناحيه ايطرح نمونة اليه 

Arson افروزيآتش 

Assault  تهاجم  
Attempted Murder شروع به قتل عمد 

Bail  وثيقه  
Bail Violation نقض وثيقه 

Battered Women’s Center  اي براي حمايت از مؤسسه
زناني كه از سوي همسرشان 

هاي جسماني مورد خشونت
 اندقرار گرفته

Bawdy House خانه فساد 

Bestiality  وطي بهايم 

Breach of Recognizance الضماننقض وجه 
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Bribe Requests ارتشاء/رشا  
Bring into مطرح كردن/احضاركردن 

Built-in Edits هاي خودكارويرايش 

Bureau of Justice Statistics دفتر مركزي آمار قضايي 

Case Flows  پرونده گردش كار 

Caseloads  هاحجم پرونده 

Causal Analysis معلولي ي ـعلهاي حليلت 

Caution  
Census Data 

  احضار
  ]به مربوط[هاي داده

 سرشماري

Civil Law Incarceration ازداشت مدنيب 

Civil Registration  احوال ثبت 

Client Groups رگهاي پردازشگروه 

Coding System ارذكدگهاي سامانه 

Common Database System مشترك ةپايگاه داد 

Community Alternatives to Incarceration براي هاي اجتماعيجايگزين 
 حبس

Community Service Orders قرارهاي خدمات اجتماعي 

Computer-assisted Personal 
Interviewing (CAPI) 

 ايشخصي رايانه ةمصاحب

Computer-assisted Telephone 
Interviewing (CATI) 

 تلفني با كمك رايانه بةمصاح

Computerization  شدنايرايانه 

Confidentiality محرمانگي 

Consensual Crimes رضايتمبتني بر[ توافقيم يجرا[ 

Consumer, Corporate and White-collar 
Crimes 

 كنندگانمصرف ]عليه[ ميجرا
-يقهو  هاشركتجرايم  و

 سفيدها
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Contextual Data ايزمينههاي داده 

Correlates of Crime هاي جناييهمبستگي 

Cost-effective Method ـ اثربخشي روش هزينه 

Counsel  ـ مشاور حقوقي وكيل 

Countries in Transition كشورهاي در حال گذار 

Crime Data هاي جناييداده 

Criminally Insane جنايي ديوانگان 

Crisis Management مديريت بحران 

Custody Order  تحضانحكم 

Custom-Made Programs هاي سفارشيبرنامه 

Dark Figure  جرم[رقم سياه[ 

Death Certificate گواهي فوت 

Decentralized نامتمركز 

Derived Indices شدهبرگرفتههاي شاخص 

Diplomatic Immunity مصونيت ديپلماتيك 

Discharging Firearm with Intent شليك با سوءنيت 

Duplication and Overlap پوشانيو هم زايش 

Economic Statistics آمار اقتصادي  
Electoral Registers برگزيدههاي كنندهثبت 

Embezzlement  اختالس 

Employee Pilferage كارگرانخرد هاي دزدي 

Enterprise Crime  اقتصادي[بنگاه جرم[ 

Estimate Data هاي برآورديداده  
Family Violence 1خشونت خانوادگي 

Federal Penitentiaries هاي فدرالندامتگاه 

                                                 
   .)م(است  Domestic Violence: شود جايگزين خشونت خانگي يادآور مي. 1
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Feedback Mechanisms ردسازوكارهاي بازخو 

File Box صندوق بايگاني 

Fine  جزاي نقدي 

Fine Programmes ايتدابير جريمه 

Fingerprint Record نگاريانگشت 

Forcible Confinement اجباري توقيف 

Fraud  ـ تقلب هبرداريكال 

Gambling  قمار 

General Trial Courts عمومي كنندةرسيدگي هايدادگاه 

Geographic Information System (Gis) 
Guilty Pleas 

  سامانة اطالعات جغرافيايي
  اقرار به جرم

Halfway Houses مراكز بازپروري 

Hate Crime آميزجرم نفرت 

Health, Education and Welfare Statistics  آمارهاي سالمت، رفاه و
 آموزش

Home Office  وزارت كشور 

Hostage-taking گيريانگگرو 

Incarceration حبس 

Incest  ي با محارمزنا 

Incident جنايي[ رويداد[ 

Incremental Approach رويكرد پلكاني  
Independent Variable متغير مستقل 

Infanticide  نوزادكشي 

Infraction  كاريبزه 

Integrated File Number (IFN)  پروندهيكپارچة شماره 

Interference مداخله 

International Crime Victim Survey 
(ICVS) 

 ديدگيالمللي بزهپيمايش بين
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Internet Dissemination انتشار اينترنتي 

Inventory Control Systems هاي كنترل موجوديسامانه 

Investigative Case Summary خالصه پروندة تحقيقي 

Juvenile Courts هاي نوجواناندادگاه 

Kidnapping  رباييآدم 

Labour Force Statistics آمارهاي نيروي كار 

Lay Judges قضات عادي 

Magistrates قضات صلح  
Maximum Security Prison امنيتيهاي فوقزندان 

Microcomputer Technology هانهرايافناوري ريز 

Mischief شرارت 

Mock up هاي نمونهنسخه 

Most Serious Offence (MSO) قاعدة شديدترين جرم 

National Statistics Bureau دفتر آمار ملي 

Non-custodial Measures تدابير بدون بازداشت  
Non-payment of Penal Fine بازداشت بدل از جزاي نقدي 

Objectivity پنداري نوعي 

Offence Severity Scoring Rule اعدة امتيازدهي به شدت جرايمق 

Offenders Charged تهممكاران بزه 

Open Platforms باز سكوهاي 

Operational System سامانة عملياتي 

Output خروجي 

Parole  آزادي مشروط 

Police Lock-up بازداشتگاه پليس 

Political Neutrality طرفي سياسيبي 

Possession of Stolen Property شدهتصاحب اموال دزديده 

Potential Savings جويي بالقوةصرفه 
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Preliminary Inquiry Hearings  بازجويي مقدماتياستماع 

Privacy حريم خصوصي 

Probation  تعليق مراقبتي 

Processing System سامانة پردازشگر 

Procuring  قوادي 

Professional Judges ايقضات حرفه 

Property Offences جرايم مالي 

Prosecutor  مقام پيگرد 

Prostitution  روسپيگري 

Provisional Data هاي مشروطداده  
Questionnaire نامهپرسش 
Random Digit Dialing ديجيتالي تصادفي تماس 

Rape  تجاوز به عنف  
Rape Crisis Centers  رواني نبحرا] مقابله با[مراكز 

 تجاوز به عنف ]ناشي از[

Raw Data هاي خامداده  
Reactive Management Style   مديريتي واكنشيشيوة 

Recidivism تكرار جرم 

Record-keeping Systems هاي نگهداري سوابقنظام 

Regular Statistical Reports  
 هاي آماري منظمگزارش

Release زندان/از بازداشت[ آزادي[    
Remand Facility كانون مراقبت 

Remote-access Terminals راه دور هاي دسترسيپايانه 

Reprieve  تعليق اجراي مجازات 

Resource Data هاي مرجعداده 

Respondent Burden مسؤوليت پاسخگويي 
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Robbery with Firearms  الح با سسرقت مقرون به آزار
 گرم

Rule of Thumb قاعدة حساب سرانگشتي 

Sampling Technology گيريفناوري نمونه 

Screening Questionnaire نامة گزينشيشپرس 

Security of Information  امنيت اطالعات 

Self-corrective Feedback Mechanisms بازخورد  سازوكارهاي
 خوداصالحي

Self-initiated Policy مشي خودابتكاريخط 

Self-report Surveys هاي خودگزارشيپيمايش 

Senior (elder) Abuse  ارشد(سوءاستفادة مقامات( 

Sex Offenders كاران جنسيبزه  
Sexual Abuse  جنسي سوءاستفادة 

Sexual Assault تهاجم جنسي 

Sexual Exploitation كشي جنسيبهره 

Sexual Interference نسيمزاحمت ج 

Stakeholder  آفريننقش 

Stalking  تعقيب ايذايي 

Subjective Side of Crime جرم جنبة شخصي 

Suicide  خودكشي 

Tally Sheets  هاي حسابرسيكاربرگ 

Tampering دستكاري 

Target Client Groups كاربر هدف گروه 

Target Population جمعيت آماج 

Tax Courts ياتيهاي مالدادگاه 

Terms of Reference  حيطة كار 

Treatment Programmes هاي درمانيبرنامه 
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Trespassing  ورود به عنف 

Trial Transcripts محاكمه رونوشت 

Unauthorized Access دسترسي غيرمجاز 

Units of Count  واحد شمارش 

User-oriented 
Verdict  

  كاربرمحور
 صدور حكم

Violence against Women خشونت عليه زنان 

Vital Statistics آمار تولد و مرگ 

Youth Detention Facility بازداشتگاه نوجوانان 

  


