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اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح 
  2020الضحية 
 

% 23انخفاض معدل الجريمة خالل جائحة كورونا بنسبة 
 2016مقارنة مع العام 

نفذ الجهاز المركزي لإلحصاااااال الفي اااااة ال الدةر  ال اااااا    
 2020م اااااااااااااا العااااااااااااام       الر   الرا   من  ا  من 

 8,040بيغت  يى   ا  أسااري  ضاامن م ااا الالع ال امي  
أسااااار  نل العاااااف  الغر      5,490أسااااار  ني اااااة ا   بلا    

ةذلك بهدف رصد ةمراقب    ؛أسر  نل  ةاع غز ( 2,550ة
المت يا  التغ رات التل طرأت  يى المؤشاااااااااااارات الر   اااااااااااا   

 ةاألنراد الذين ت رضلا ألن ا  إجرام  .بلض  األسر 
 

 األسر ضحايا االفعال االجرامية 
% من األساااار نل ني ااااة ن ت رضاااات ألن ا  إجرام    5.4

% نل  ةااع  7.6% نل العااااااااااااافا  الغر  ا   ة4.1بلا    
% ماارن  م  23ةهذه الا ب  تمثل انخفاضا با ب     (غز 

ي ار   لبيغت ن اب  األسار التل ت رضات   ة د 2016ال ا  
%  ة يغت ن ب  2.8  استثاال سر   ال  ار ( نل ني ة ن 

األساار التل ت رضاات ل اار   ال اا ار  أة   س  ة  ال اا ار  
%  ة يغت ن ااااب  األساااار التل ت رضاااات ممتي اتها إلى 2.4

التل ت رض أنرادها  األساااااااار%  ة يغت ن ااااااااب  0.4إت ف 
%  ةأما ن ب  األسر التل ت رضت لتمرشات 0.6لإل تدال 

تااادالات الج ا ةالم اااااااااااااتلطا ن ا سااااااااااااارا  ي  ن ن يغااات ةا 
التل ت رض أحد أنرادها  األساااربيغت ن اااب  ف ما  %. 0.7

% 1.4بلا    % 2.0لتهااديااد م يلماااتل ةاحااد  يى ا  اال 
  .(% نل  ةاع غز 3.0ة نل العف  الغر   

 

 جراميةفراد ضحايا األفعال اإلاأل
 إجرام  نل ني ة ن ت رضلا ألن ا  % من األنراد 1.1

% نل  ةاع غز (  1.4% نل العف  الغر    ة0.9 بلا   
ةأشارت الاتا ج أن ال ر   هل أكثر األن ا  ا جرام   ضد 
األنراد ح ث بيغت ن ب  األنراد الذين ت رضلا لها من إجمالل 

إضان  الى مماةل   %57.3األنراد العمايا نل ني ة ن 

  يي ها إ تدالات ةتمرشات ج ا %3.6ال ر   با ب  
 بلا    %11.8ا سرا  يل ةالم تلطا ن بلا   ا حت   

  نل % نل  ةاع غز (0.7% نل العف  الغر    ة23.4
% 19.6 أة التهديد ح ن بيغت ن ب  ا  تدال  العرب

ل األن ا  % من مجم4.8ةن ب  إت ف الممتي ات 
 ا جرام   ضد األنراد.

 

 جرامية ضحايا األفعال اإلالتوزيع النسبي لألفراد 
 2020حسب المنطقة، 

 
 

 في المنزل أو جوار المنزل حدوث األفعال االجراميةتركز 
 آ ر ن ل اجرامل( ن ااااااااااب  حدةإل األن ا  ا جرام   بيغت 

% نل العاااف  27.8 بلا    %34.8دا ل ماز  العااام   
% 34.1نل ح ن أن   % نل  ةاع غز (41.6الغر     ة

% نل العاااااااااااف  الغر     33.6 بلا    حدثت  جلار الماز 
 اااااااارع التجم  % 11.8  ة% نل  ةااااااااع غز (34.6ة

% نل 4.0% نل العاااف  الغر     ة19.9 بلا    ال ااايانل
  ةاع غز (.

 

التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال االجرامية حسب 
 2020مكان حدوث آخر فعل إجرامي والمنطقة، 
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 جراميةالتبليغ عن األفعال اإل
أشااااااارت الاتا ج أن ن ااااااب  األنراد   ة ن الت ي غ  ن الجريم 

 آ ر ن ل الذين  املا  الت ي غ  ن الجرا م التل ت رضلا لها 
من اجمالل ضااااااااااااامايا األن ا  % 52.2 د بيغت اجرامل( 

% نل العااااف  46.4   2020 ا  ا جرام   نل ني ااااة ن 
نل  43.0ماارن  باااااااااااااااااااا % نل  ةاع غز ( 56.2الغر     ة

التل ة ااد بيغاات ن اااااااااااااباا  األن ااا  ا جرام اا   .2016 ااا  
من اجمالل األن ا  التل تم %  10.3ةصااااااااااااايت المميم  

% نل 4.5% نل العاااااااااااااف  الغر    ة20.2 ا ب غ  اها 
 ةاع غز (  ةأما  ن أساااااااااباب  د  ق ا  العااااااااام    الت ي غ 

د العااااااااااااامااايااا ان % من األنرا38.2 ن المااادإل ناا جاااب 
 د  الرغب  نل تد ل أما ال اااا   هل  د   ةلر  المادإل  

%   ااااااا   حل 20.0%  ة23.3با اااااااب  ن انت الشااااااارط  
الملضااااالع شاااااخصااااا ا أة  شاااااا ريار ةذلك من اجمالل األنراد 

 الذين لم يالملا  الت ي غ  ن الجرا م التل ت رضلا لها.
 

 جرامية األفعال اإلنوع االضرار الناتجة عن 
ت رضلا ألن ا  اجرام    آ ر ن ل الذين ا نراد بيغت ن ب  

بلا     %5.4ت   ت نل أضرار  شري  ليعم   ة  (اجرامل
نل .  (% نل  ةاع غز 5.1ة% نل العااااااااف  الغر    5.7

 مادي ح ن كانت ن اااااب  ا نراد الذين ت ااااا  ت لهم   ضااااارار 
% نل العاااااااااااااافااااااا  الغر  ااااااا  56.3%  بلا   66.6 ناط

ة د بيغت ن ااااااااب  ا نراد الذين    % نل  ةاع غز (76.4ة
%  أما ن اااب  ا نراد الذين 1.7تعاااررةا  شاااريا ةماديا م ا 

%  بلا   26.4لم تيمق بهم أي نلع من ا ضاااااارار ن انت 
من % نل  ةاع غز ( 18.0% نل العااف  الغر    ة35.0

 .إجرام  ت رضلا ألن ا  ا نراد الذين اجمالل 
 

ةنل هذا ال  اق بيغت ن ب  األنراد العمايا الذين ت رضلا  
لف ل إجرامل ت اااااااا   لهم   ضاااااااارار مادي  تادر   ل  دياار 

% نل العف  الغر    20.4 بلا   % 15.6أردنل أة اكثر 
% نل  ةاااع غز ( نل ح ن كاااناات ن اااااااااااااباا  ا نراد 12.1ة

مادي  تادر    ل من العاااااامايا الذين ت اااااا  ت لهم   ضاااااارار 
% نل العااااااااااااافاا  79.6بلا   %  84.4أل  دياااار أردنل 

من اجمالل ا نراد الذين % نل  ةاع غز ( 87.9الغر    ة
 تعررةا ماديا أة ماديا ة شريا م ا.

 

 الجهة التي تحملت عبء األضرار المادية 
األنراد العاامايا الذين ت رضاالا  لف ل إجرامل % من 94.8

 األضرار المادي  لهذه األن ا .  ل  لاتممي نالذي مه
 
 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 1647فلسطين ص.ب.  -رام هللا

 

 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300خط مجاني: 

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

الصفحة االلكترونية: 

www.pcbs.gov.ps 

 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 2020، 2016، 2012، 2008، 2004، 1999، 1996الضحية قائمة بالمؤشرات الرئيسية لمسح 
 

 المؤشر
 السنة

1996 1999 2004 2008 2012 2016 2020 

         األسر ضحايا األفعال اإلجرامية  

 5.4 7.0 9.6 7.5 11.3 5.1 5.6 نسبة األسر ضحايا مجموع األفعال اإلجرامية

 2.8 3.6 3.2 2.0 1.2 1.2 1.6 نسبة األسر ضحايا السرقة )باستثناء السيارة(

 2.4 4.0 4.3 6.1 1.1 1.9 1.8 نسبة األسر ضحايا سرقة  السيارة أو بعض قطع السيارة

 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 .. نسبة األسر ضحايا محاوالت السطو والسرقة

 0.4 0.4 0.5 1.7 1.5 0.2 1.3 نسبة األسر ضحايا إتالف الممتلكات

التهديد ) تهديد كالمي، تهديد بسالح ناري، نسبة األسر ضحايا 

 سالح أبيض (
1.3 0.4 0.6 0.9 0.3 0.7 0.6 

 0.6 0.9 0.7 0.9 1.5 0.4 1.2 نسبة األسر ضحايا االعتداء

نسبة األسر ضحايا التحرش واالعتداء من قبل الجيش اإلسرائيلي 

 والمستوطنين
.. 1.3 7.1 2.4 4.4 1.3 0.7 

 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3 .. .. التعرض لجرائم أخرىضحايا  األسر نسبة

        االسر ضحايا التهديدات المعلوماتية على مواقع االنترنت

نسبة االسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على 

 االقل
.. .. .. .. .. 3.8 2.0 

 1.1 1.4 1.8 1.3 .. .. .. نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا ألفعال إجرامية

        األفراد ضحايا األفعال اإلجرامية * 

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة/ محاولة السطو 

 والسرقة 
54.2 55.2 19.5 33.9 41.9 61.8 60.9 

 19.6 14.9 10.6 18.4 13.1 18.0 18.8 التهديد /نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا لالعتداء بالضرب

 4.8 0.4 3.0 18.3 8.2 4.4 16.1 األفراد الضحايا الذين تعرضوا إلتالف الممتلكات نسبة

        مكان حصول الجريمة*

 34.8 35.8 49.3 45.9 44.8 16.5 23.5 نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي داخل المنزل

 34.1 26.8 19.0 26.4 17.5 41.7 32.8 المنزلنسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي بجوار 

        التبليغ عن الجريمة*

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي وقاموا بالتبليغ 

 عن الجريمة
40.2 43.2 29.5 53.0 43.4 43.0 52.2 

        أسباب عدم التبليغ عن الجريمة*

 38.2 40.7 46.4 28.5 29.3 51.7 .. بسبب عدم خطورة الحادثنسبة األفراد الضحايا الذين لم يبلغوا 

نسبة األفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب حل الموضوع شخصيا/ 

 عشائريا  
.. 10.7 30.0 18.3 8.2 12.6 20.0 

نسبة األفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم الرغبة في تدخل 

 الشرطة
.. 10.7 20.7 21.2 23.2 24.3 23.3 

        األضرار البشرية والمادية للفعل اإلجرامي*

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم 

 بأضرار بشرية فقط 
22.6 16.5 10.5 12.3 5.5 8.6 5.4 

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم 

 بأضرار مادية فقط 
77.4 61.0 60.0 63.9 74.9 68.2 66.6 

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم 

 بأضرار مادية وبشرية معا
.. 3.2 3.4 1.8 1.5 3.2 1.7 

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم 

 بأضرار مادية تقدر بألف دينار أردني أو اكثر 
15.3 14.7 21.2 30.4 19.9 19.8 15.6 

        الجهة التي تحملت عبء األضرار المادية*

نسبة األفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي، وكان الضحية 

 هو الذي تحمل عبء األضرار المادية للفعل اإلجرامي 
85.8 88.7 78.6 72.7 94.4 91.8 94.8 

        )..(: البيانات غير متوفرة
        األفراد الذين تعرضوا لفعل إجرامي واحد على األقل)*(: النسبة هي من إجمالي 

 


