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 2142، آذار  –هـ  4141 جمادى الثاني. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .فلسطين –رام اهلل . 2142الضحية،  مسحتقرير صحفي لنتائج  .7102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

 : ميع المراسالت توجه إلىج
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –اهلل رام، 0262.  ب.ص
 
 2982700 2 (970/972): اتفه

 2982710 2 (970/972): اكسف
 1800300300: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: ريد إلكترونيب
 http://www.pcbs.gov.ps: فحة إلكترونيةص

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 7112لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 4061، 4064، 4002، 4002، 6999، 6991 قائمة بالمؤشرات الرئيسية لمسح الضحية
 

 السنة المؤشر
6991 6999 4002 4002 4064 4061 

        األسر ضحايا األفعال اإلجرامية  
 5.7 6.5 5.6 ..55 6.5 6.5 ضحايا مجموع األفعال اإلجرامية نسبة األسر
 3.6 2.1 1.7 5.1 5.1 5.5 (باستثناء السيارة)ضحايا السرقة  نسبة األسر
 4.0 3.2 5.5 5.5 5.6 5.1 ضحايا سرقة  السيارة أو بعض قطع السيارة نسبة األسر
 0.6 7.5 7.5 7.3 7.6 .. ضحايا محاوالت السطو والسرقة نسبة األسر
 0.4 7.6 5.5 5.6 7.1 ..5 ضحايا إتالف الممتلكات نسبة األسر
 0.7 7.2 7.6 7.5 7.3 5.2 (تهديد كالمي، تهديد بسالح ناري، سالح أبيض ) ضحايا التهديد  نسبة األسر
 0.9 7.5 7.6 5.6 7.3 5.1 ضحايا االعتداء نسبة األسر
 1.3 ..3 1.3 5.5 5.2 .. ضحايا التحرش واالعتداء من قبل الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين نسبة األسر

 0.3 7.1 7.3 7.2 .. .. ضحايا التعرض لجرائم أخرى األسر نسبة
       االسر ضحايا التهديدات المعلوماتية على مواقع االنترنت

 2.1 .. .. .. .. .. نسبة االسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على االقل
        *األفراد ضحايا األفعال اإلجرامية 

 55.1 35.6 22.6 56.6 66.1 63.1 محاولة السطو والسرقة / الضحايا الذين تعرضوا للسرقة ة األفرادنسب
 53.6 57.5 51.3 52.5 51.7 51.1 التهديد/ الضحايا الذين تعرضوا لالعتداء بالضرب نسبة األفراد
 ..7 2.7 51.2 1.1 3.3 55.5 الضحايا الذين تعرضوا إلتالف الممتلكات نسبة األفراد

       *مكان حصول الجريمة
 26.1 36.2 36.6 33.1 55.6 12.6 الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي داخل المنزل نسبة األفراد
 15.1 56.7 15.3 55.6 35.5 21.1 الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي بجوار المنزل نسبة األفراد

       *التبليغ عن الجريمة
 32.7 32.3 62.7 16.6 32.1 37.1 يا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي وقاموا بالتبليغ عن الجريمةالضحا نسبة األفراد

       *أسباب عدم التبليغ عن الجريمة
 40.7 35.3 11.6 16.2 65.5 .. الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم خطورة الحادث نسبة األفراد
 12.6 1.1 51.2 27.7 57.5 .. عشائريا  / الموضوع شخصيا الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب حل نسبة األفراد
 24.3 12.1 15.1 17.5 57.5 .. الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم الرغبة في تدخل الشرطة نسبة األفراد

       *منفذ الجريمة
الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي من قبل جيش االحتالل أو المستوطنين  نسبة األفراد

 17.1 31.1 22.2 51.5 15.1 55.5 رائيليين اإلس

 12.4 3.1 2.6 3.3 1.6 52.7 الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي من قبل أحد األقارب  نسبة األفراد
       *األضرار البشرية والمادية للفعل اإلجرامي

 8.6 6.6 51.2 57.6 55.6 11.5 الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار بشرية فقط  نسبة األفراد
 68.2 53.6 52.6 57.7 55.7 55.3 الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية فقط  نسبة األفراد
 3.2 5.6 5.1 2.3 2.1 .. الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية وبشرية معا نسبة األفراد
ايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية تقدر بألف دينار أردني الضح نسبة األفراد
 19.8 56.6 27.3 15.1 53.5 56.2 أو اكثر 

       *الجهة التي تحملت عبء األضرار المادية
الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي، وكان الضحية هو الذي تحمل عبء األضرار  نسبة األفراد
 91.8 63.3 72.7 51.5 11.5 16.1 ل اإلجرامي المادية للفع

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

مـن  السادسـةنفذ الجهـاز المركـزي لصحصـاء الفلسـطيني الـدورة 
وذلـ  خـالل  2142لرابـع مـن عـام مسح الضحية خالل الربع ا

رصــــد بهــــدف ( 05/14/2142 – 09/41/2142)الفتــــرة مــــن 
لهـــذا  الرئيســـيةالمؤشـــرات علـــى ومراقبـــة التغيـــرات التـــي طـــرأت 

أســر  .7,30، وقــد تــم تنفيــذ المســح علــى عينــة بلغــت المســح
أسـرة  2,520أسرة فـي الضـفة الغربيـة، و 5,083)في فلسطين 
 (.في قطاع غزة

 
 االفعال االجرامية األسر ضحايا 

بواقع من األسر في فلسطين تعرضت ألفعال إجرامية، % 2.1
  ،فــــــي قطــــــاع غــــــزة%  41.4و، فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة% 5.4

باســــتثناء ســــرقة )وبلغــــت نســــبة األســــر التــــي تعرضــــت لســــرقة 
ـــــي فلســـــطين ( الســـــيارة ، وبلغـــــت نســـــبة األســـــر التـــــي %4.2ف

وبلغت ، % 1.1تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 
ــــى إتــــالف ، %1.1 نســــبة األســــر التــــي تعرضــــت ممتلكاتهــــا إل

أما و ، %1.0وبلغت نسبة االسر التي تعرض أفرادها لصعتداء 
نســــبة األســــر التـــــي تعرضــــت لتحرشـــــات واعتــــداءات الجـــــيش 

 %. 4.4 فبلغت والمستوطنين اإلسرائيليين

بلغت نسبة االسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي 
     في الضفة الغربية % 2.0بواقع % 4.3ى االقل واحد عل

  في قطاع غزة% 5.1و
 

 االفراد ضحايا األفعال االجرامية
من األفراد في فلسطين تعرضوا ألفعال إجرامية، بواقع % 4.1
 في الضفة الغربية، وأشارت% 4.4غزة، و قطاعفي % 4.3

األفعال اإلجرامية ضد األفراد  أكثرهي  السرقةالنتائج أن 
لها من إجمالي ث بلغت نسبة األفراد الذين تعرضوا حي

إعتداءات ، يليها %53.1في فلسطين  األفراد الضحايا
بواقع  وتحرشات جيش االحتالل االسرائيلي والمستوطنين

% 41.2   في حين بلغت نسبة االعتداء بالضرب، 45.2%
من مجمل األفعال اإلجرامية % 4.2ونسبة إتالف الممتلكات 

، وتتفاوت هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع ضد األفراد
% 14.0غزة حيث بلغت نسبة األفراد الذين تعرضوا للسرقة 

في  من إجمالي األفراد ضحايا األفعال اإلجرامية %24.0و
الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي،  ونسبة إتالف 

في الضفة الغربية وقطاع غزة % 4.4و% 1.4الممتلكات 

وبلغت نسبة األفراد الذين تعرضوا العتداءات  ي،على التوال
% 42.5الضفة الغربية الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين في 

في حين أن نسبة األفراد ضحايا  في قطاع غزة،% 1.4مقابل 
 بـمقارنة % 45.5 االعتداء بالضرب في قطاع غزة بلغت

 . في الضفة الغربية% 5.1
 

 األفعال االجراميةالمنزل أكثر األماكن عرضة لحدوث 
فقــد  اإلجراميــة داخــل منــزل الضــحية األفعــال نســبة حــدوث أمــا

، وخـــــارج التجمـــــع %22.3، وبجـــــوار المنـــــزل %45.3بلغـــــت 
الضـفة  ، وبلغت هذه النسب على التوالي فـي%42.4السكاني 
، %43.2 مقابـــــل  ،%24.4و  ،%24.2و، %44.4 الغربيـــــة

 . على التوالي في قطاع غزة %41.1و، %20.2و
 

 التبليغ عن األفعال االجرامية
نســــبة األفــــراد  وعــــن التبليــــغ عــــن الجريمــــة أشــــارت النتــــائج أن

ضحايا األفعال اإلجرامية في فلسطين الذين قاموا بـالتبليغ عـن 
فــي % 43.4 )، %14.1 قــد بلغــت الجــرائم التــي تعرضــوا لهــا

وقــد بلغــت نســبة .  (فــي قطــاع غــزة% 15.0الضــفة الغربيــة، و
مية في فلسـطين التـي تـم اإلبـاله عنهـا ووصـلت األفعال اإلجرا

% 44.4فــــي الضــــفة الغربيــــة و% 21.1)، %45.2المحكمــــة 
، وأمــا عــن أســباب عــدم قيــام الضــحية بــالتبليغ (فــي قطــاع غــزة

مــن األفــراد الضــحايا ان الســبب % 11.2عــن الحــادث فأجــاب 
الرغبـة فـي تـدخل الشـرطة  مهو عدم خطورة الحادث، يليها عـد

 %.21.4بنسبة 
 

    االجرامية حسب نوع الضرراالفعال 
نســــبة األفعـــــال  توحســــب مــــا أشـــــارت إليــــه النتـــــائج فقــــد بلغـــــ

اإلجرامية التـي تعـرض لهـا األفـراد فـي فلسـطين، والتـي تسـببت 
فـــــي % 42.1بواقــــع %. 3.2فــــي أضــــرار بشـــــرية  للضــــحية  

وبالنســبة .  فــي قطــاع غــزة% 5.4 مــعالضــفة الغربيــة مقارنــة 
ــــان  ــــة ف ــــراد امــــن % 40.3لألضــــرار المادي ــــذين تعرضــــوا االف ل

بـألف دينـار أضرار ماديـة قـد قـدرت الفعال اجرامية ولحق بهم 
 .أردني أو اكثر

 

 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لصحصاء الفلسطيني

 فلسطين -رام اهلل 
 (022/021) 2982700-02:هاتف
 (022/021) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
 diwan@pcbs.gov.ps: ريد إلكترونيب

 



  PCBS                                                                                                        7102تقرير صحفي لنتائج مسح الضحية   :
    

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  PCBS                                                                                                        7102تقرير صحفي لنتائج مسح الضحية   :
    

0 

 

 

 المفاهيم والمصطلحات
 

  :الضحية
الشخص الذي تعرض العتداء أو ضرر أو إصابة او وقع فريسة لكارثة او فعل إجرامي او أي تهديد، والشخص الذي لحقه 

 أذى حادث أو اعتداء، وكذل  الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئيا او كليا
  
   :لجريمةا

كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يكون تعديا على الحقوق العامة أو خرقا للواجبات المترتبة نحو الدولة أو المجتمع 
 .بوجه عام

  
  :المجرم

 .الشخص الذي يقوم بارتكاب مخالفة للقانون المعمول به في البلد ضد أشخاص أو ممتلكات الغير
  

 :األسرة
فراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معا ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية وقد فرد أو مجموعة أ

 .تربطهم عالقة قرابة ليشكلوا عائلة، وقد ال تربطهم هذه العالقة
  

 :االعتداء
االعتداء المصحوب  يقصد به التهجم البدني على شخص آخر، بما في ذل  الضرب، ويميز هنا بين االعتداء الشديد وهو

بنية ارتكاب جريمة أخرى باإلضافة إلى مجرد االعتداء او بظروف خطرة او وحشية كأن يستعمل سالح قاتل، او ينصب 
على أطفال او نساء، او نشأ عن فضيحة، أو يقصد به ارتكاب فعل فاجر بالمعتدى عليه، وأما االعتداء البسيط فهو ما ال 

زه الى قصد جنائي آخر ومنه رفع اليد تهديدا بالضرب، أو وقوف الضرب عند حد المحاولة يعدو مجرد اعتداء وال يتجاو 
 .كأن يهوي شخص على آخر ليضربه فال يصيبه

  
  :السرقة

يقصد بها أخذ المال او الممتلكات دون موافقة مالكه، وتشمل سرقة المنازل واقتحامها كما تشمل سرقة السيارات، وأما نشل 
المخالفات الصغرى، مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف او ال تصنف ضمن السرقات، لكن  الحوانيت وسائر

 .في مسح الضحية تم اعتبارها من ضمن السرقات
  

  :السطو
دخول منازل او ممتلكات األسرة بالقوة بدون حق وبقصد السرقة سواء تحقق هذا القصد او لم يتحقق، وتعرفها األمم المتحدة 

 .ى أنها الدخول غير القانوني لممتلكات الغير بقصد ارتكاب فعل إجراميعل
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 :الممتلكات
سواء داخل المسكن او خارجه من األموال المنقولة وغير المنقولة، والملكية ( أفراد األسرة)كافة األشياء التي بحوزة األفراد 

وعلى أي وجه قانوني سواء كان المل  ماديا او أدبيا  بالنسبة للفرد هي الحق في التمتع والتصرف في هذا المل  إطالقا
 .مرئيا او غير مرئي، والمل  كذل  هو كل ما له قيمة سوقية

  
 :موقع الجريمة

يقصد به المكان المحدد الذي تم به وقوع الحادث سواء كان هذا التحديد منزل او جوار المنزل او في مناطق داخل أو 
 .خارج التجمع السكاني

 
 :البشرية األضرار

شهر الماضية ويكون نتيجتها جروح، قتل، تشوه  42كافة االيذاءات التي قد يتعرض لها شخص أثناء جريمة حدثت خالل 
 .أو إعاقة

 

 :الجريمة االلكترونية
أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية اإلساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها أو ممتلكاتها، 

 ابتزاز ثم ومن االجهزة في الموجودة اتالف المعلومات أو سرقة اجل من القرصنة هو الجرائم هذه هدف يكون ما لباوغا
أو  غرف الدردشة) اإلنترنتالحديثة مثل  االتصاالتوأن يتم ذل  باستخدام وسائل    .المعلومات تل  باستخدام األشخاص

 (.لخإ... أو المجموعات  البريد اإللكتروني
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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 الجداول
 

Tables 
 

 Victims of Criminal Offenses at the Households Level     ضحايا األفعال اإلجرامية على مستوى األسر
 

 4061 األسر ضحايا األفعال اإلجرامية حسب نوع الفعل اإلجرامي والمنطقةنسبة : 6جدول 
Table 1: Percent of Victimized Households by Type of Criminal Offense and  

Region 4061 
 

 فلسطين اإلجرامي نوع الفعل
 Region المنطقة

Type of 
Criminal Offense 

 قطاع غزة الضفة الغربية
Palestine West Bank Gaza Strip 

 Theft (Excluding Vehicle) 5.1 5.5 3.6 (باستثناء السيارة)سرقة 
  Vehicle Theft or part of it 5.3 2.3 4.0 قطع السيارة  بعض/ سرقة السيارة

 Robbery or Theft Attempt 7.1 7.6 0.6 محاولة السطو والسرقة

 Property Damage 7.6 7.2 0.4 إتالف ممتلكات
 Threat 5.1 7.6 7.5 التهديد

 Assault 5.1 7.3 7.6 االعتداء

تحرش واعتداء الجيش والمستوطنين 
 Israeli Soldiers or Settlers *7.7 1.7 1.3 ييناإلسرائيل

Harassment or Assault 
 Other Crimes 7.3 7.1 0.3 جرائم أخرى

األسر التي تعرضت لفعل إجرامي واحد  على 
 األقل

0.0 3.5 60.6 
Households who 
exposed to at least one 
criminal offense 

  Value Less than 0.05 •    1.15أقل من القيمة *

   
 

  6102لتهديدات معلوماتية على مواقع االنترنت حسب المنطقة،  أحد أفرادها مون االنترنت وتعرضالذين يستخد األسرنسبة :  2جدول   
Table 2: Percentage of Internet Users Households who Exposed to Informatics Threats on the 

Internet by Region, 2016 
 

 التهديدات المعلوماتية
 Region   المنطقة

Informatics Threats قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين 
 Palestine 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

 Entry of Viruses through the Internet 3.6 1.7 2.4 دخول فيروسات من خالل االنترنت 

 Damage of Information 0.4 0.5 0.5 تخريب المعلومات أو العبث بها

 Publish of Pornographic Content 2.1 1.0 1.4 نشر محتوى غير الئق

 Theft of Personal Data 1.9 0.8 1.2 سرقة البيانات الشخصية

االئتمان سرقة ارقام بطاقات   *0.0 0.0 0.1 Theft of Credit Card Numbers 

 Other 0.0 0.0 0.0 أخرى

األسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد 
 معلوماتي واحد على األقل 

5.2 4.9 3.2 
Households who exposed to at 
least one Informatics Threats 

1.15أقل من القيمة *  
   

• Value Less than 0.05  
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 Victims of Criminal Offenses at the Individual Level           ضحايا األفعال اإلجرامية على مستوى األفراد

 

 2016 نطقةالتوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب نوع الفعل اإلجرامي والم: 5جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Victimized Persons by Type of Criminal Offense 

and Region 2016 
 

 نوع الفعل اإلجرامي
 

 فلسطين
 Region المنطقة

Type of  
Criminal Offense 

 قطاع غزة الضفة الغربية
Palestine West Bank Gaza Strip 

  Theft 71.0 43.9 61.7 سرقة 
 Robbery or Theft Attempt 1.4 6.4 2.1 محاولة سطو وسرقة

 Property Damage 3.3 4.1 2.5 إتالف ممتلكات

 Threat 4.2 4.3 3.1 تهديد
 Assault 15.5 5.4 57.5 اعتداء 

 Israeli Soldiers or Settlers 0.3 32.5 15.7 إعتداء وتحرش الجيش االسرائيلي والمستوطنين
Harassment or Assault 

 Other Crimes 4.3 3.4 2.6 جرائم أخرى
 Total 100 100 100 مجموع 

 األفراد الذين تعرضوا لفعل إجرامي واحد 
 على األقل

1.4 1.1 1.8 
Persons who exposed to at 
least one criminal offense 

 

 2016 ب مكان حصول الجريمة والمنطقةالتوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حس: 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Victimized Persons by Location of Crime and 

Region 2016 
 

 فلسطين مكان حصول الجريمة
 Region المنطقة

Location of Crime قطاع غزة الضفة الغربية 
Palestine West Bank Gaza Strip 

 Inside Own Home 38.2 33.3 35.8 زلداخل المن
 Near Own Home 29.7 23.7 26.8 بجوار المنزل

 Elsewhere Inside Locality 21.7 12.7 17.4 مكان آخر داخل التجمع السكاني
 Outside Locality 10.0 23.1 16.3 خارج التجمع السكاني

 At Israeli Checkpoints 0.4 7.2 3.7 على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية

 Total 100 100 100 مجموع 
 
 

 2016 التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب التبليغ عن الجريمة والمنطقة: 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Victimized Persons by Crime Reporting and 

Region 2016 
 

 فلسطين التبليغ عن الجريمة
 Region طقةالمن

Crime Reporting قطاع غزة الضفة الغربية 
Palestine West Bank Gaza Strip 

 Reported 45.9 38.3 43.0 تم التبليغ
 Not Reported 54.1 61.7 57.0 لم يتم التبليغ

 Total 100 100 100 مجموع 
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 7102 سبب عدم التبليغ عن الجريمة والمنطقة التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب: 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Victimized Persons by Reason for not Reporting 

and Region 4061 
 

 فلسطين عدم التبليغ أسباب
 Region المنطقة

Reasons For Not 
Reporting 

 قطاع غزة الضفة الغربية
Palestine West Bank Gaza Strip 

 Not Serious Enough 35.7 22.5 37.5 عدم خطورة الحادث
 Personally Solute 6.3 52.5 55.1 /حل الموضوع شخصيا

 Go to the tribal judiciary 7.1 1.1 5.3 التوجه للقضاء العشائري

 Go to the national factions 7.6 7.7 7.2 التوجه للقوى الوطنية

 Insurance not Available 7.7 55.7 3.6 عدم توفر تأمين

 Dislike of Police interfering 11.1 51.5 13.2 عدم الرغبة في تدخل الشرطة
 Do not Trust in Authorities 1.6 3.3 5.1 هزة المختصةعدم الثقة باألج

 Social Position 7.5 6.1 1.5 المكانة االجتماعية

 *Other Reasons 5.7 55.5 1.5 *أسباب أخرى

 Total 600 600 600 المجموع
تشمل عدم معرفة المجرم، وعدم الرغبة في اتهام أحد، وعدم وجود دالئل * 

ثباتات  وا 
*: includes lack of knowledge of the offender, and do not 
want to accuse anyone, and the lack of evidence and 
proof 

 
 

 4061 المبلغ عنها إلى المحكمة والمنطقةبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب وصول الجريمة التوزيع النس: 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Victimized Persons by Reported Crime Underwent 

Legal Proceedings and Region 2016 
 

وصول الجريمة المبلغ عنها 
 إلى المحكمة

 فلسطين
 Region طقةالمن

Reported Crime 
Underwent Legal 

Proceedings 
 غزة قطاع الغربية الضفة

Palestine West Bank Gaza Strip 
 Yes 55.2 13.3 56.5 نعم
 No 11.5 56.5 13.2 ال
 Total 100 100 100 مجموع ال

 
 

 2016 الجريمة والمنطقةالتوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب منفذ : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Victimized Persons by Crime Executor and 

 Region 2016 
 

 فلسطين منفذ الجريمة
 Region المنطقة

Crime Executor غزة قطاع الغربية الضفة 
Palestine West Bank Gaza Strip 

 Israeli Soldiers or Settlers 0.3 35.0 17.1 رائيليينجيش االحتالل أو المستوطنين اإلس
 A relative 14.7 10.1 12.4 أحد األقارب

 From same Locality; Not 8.7 6.5 7.7 أحد أبناء التجمع السكاني من غير األقارب
Relative 

 Other Known 10.7 10.5 10.6 (تم التعرف عليهم ) آخرون 
 Other Unknown 65.6 37.9 52.2 (يهم لم يتم التعرف عل) آخرون 

 Total 100 100 100 مجموع ال
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 2016 والمنطقة نوع الضررالتوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب : 9جدول 
Table 9: Percentage Distribution of Victimized Persons by Type of Harm and      

Region 2016 
 

 نوع الضرر
 طينفلس

 Region المنطقة

Type of Harm غزة قطاع الغربية الضفة 
Palestine West Bank Gaza Strip 

  Bodily Harm 5.1 12.4 8.6 يوجد أضرار بشرية فقط
 Tangible Losses 75.1 60.9 68.2 يوجد أضرار مادية فقط

 Bodily Harm and Tangible 2.6 3.8 3.2 يوجد أضرار بشرية ومادية
Losses 

 None 17.2 22.9 20.0 ال يوجد أضرار
 Total 100 100 100 مجموع ال

 
 

 

 
 2016 التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب قيمة األضرار المادية والمنطقة: 10جدول 

  Table 10: Percentage Distribution of Victimized Persons by Tangible Losses and 
Region 2016 

 

 األضرار المادية
 (بالدينار األردني)

 فلسطين
 Region المنطقة

Tangible Losses 
(Jordanian Dinar) 

 قطاع غزة الضفة الغربية
Palestine West Bank Gaza Strip 

5-36 11.7 4.5 17.3 36-5  
67-66 12.2 7.1 16.1 50-99 

577-136 33.4 30.2 35.9 100-249 
167-666 22.9 28.9 18.3 250-999 

5777+ 19.8 29.3 12.4 1000+ 
 Total 600 600 600 مجموع 

 
 

 

 
 2016 التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب الجهة التي تحملت عبء األضرار المادية والمنطقة: 11جدول 

Table 11: Percentage Distribution of Victimized Persons by Party Prone Tangible 
Losses 2016 

 

الجهة التي تحملت عبء األضرار 
 المادية 

 فلسطين
 Region المنطقة

Party Prone Tangible 
Losses 

 قطاع غزة الضفة الغربية
Palestine West Bank Gaza Strip 

 The Victim 66.1 86.6 91.8 الضحية
 Other than Victim  3.1 13.4 1.1 غير الضحية

 Total 100 100 100 جموع م
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Main Indicators of Victimization Survey - 1996, 1999, 2004, 2008, 2012, 2016 
 

Indicator 
Years 

1996 1999 2004 2008 2102 2016 

Victims of Criminal Offenses at the Household Level       

Percentage of victimized households of all criminal offenses 5.6 5.1 11.3 7.5 6.9 0.7 

Percentage of households exposed to theft (excluding vehicle) 1.6 1.2 1.2 2.0 2.3 3.6 
Percentage of households exposed to vehicle theft or part of it 1.8 1.9 1.1 6.1 3.2 4.0 

Percentage of households exposed to robbery or theft attempt .. 0.5 0.4 0.6 7.0 0.6 
Percentage of households exposed to property damage 1.3 0.2 1.5 1.7 7.0 0.4 
Percentage of households exposed to threat 1.3 0.4 0.6 0.9 7.2 0.7 
Percentage of households exposed to assault 1.2 0.4 1.5 0.9 7.0 0.9 
Percentage of households exposed to Israeli soldiers or settlers 
harassment or assault 

.. 1.3 7.1 2.4 3.3 1.3 
Percentage of households exposed to other crimes .. .. 0.3 0.4 7.3 0.3 
Households victims of informatics threats on websites       

The percentage of households that one of its members was 
exposed to Informatics threats at least once 

.. .. .. .. .. 3.8 

Victims at the Individual Level by Last Criminal Offense*       

Percentage of persons exposed to theft\ theft robbery attempt 54.2 55.2 19.5 33.9 3..6 9..6 

Percentage of persons exposed to threat\ assault 18.8 18.0 13.1 .6.3 .7.9 .3.6 

Percentage of persons exposed to property damage 16.1 4.4 8.2 .6.2 2.7 7.3 

Location of Last Crime       

Percentage of persons exposed to criminal offense inside house 23.5 16.5 44.8 45.9 36.2 20.6 

Percentage of persons exposed to criminal offense nearby house 32.8 41.7 17.5 26.4 .6.7 39.6 

Last Crime Reporting*       

Percentage of  victimized persons who reported the crime 40.2 43.2 29.5 53.0 32.3 32.7 

Reasons for Not Reporting Last Crime*       

Percentage of  victimized persons not reporting because crime was not 
serious enough 

.. 51.7 29.3 28.5 39.3 37.0 

Percentage of  victimized persons not reporting because of personal\ tribal 
solution 

.. 10.7 30.0 18.3 6.3 .3.9 

Percentage of  victimized persons not reporting because of preferring no 
interference of police  

.. 10.7 20.7 21.2 32.3 33.2 

Perpetrator of Last Crime*       

Percentage of persons exposed to criminal offense from Israeli soldiers or 
settlers 

11.6 26.8 62.7 33.3 33.3 .0.. 

Percentage of persons exposed to criminal offense from a relative 13.0 8.9 4.4 3.9 3.6 .3.3 

Physical Harm and Tangible Losses of Last Crime*       

Percentage of persons exposed to criminal offense and caused physical 
harm 

22.6 16.5 10.5 12.3 0.0 6.9 

Percentage of persons exposed to criminal offense and caused tangible 
losses 

77.4 61.0 60.0 92.6 03.6 96.3 

Percentage of persons exposed to criminal offense and caused physical 
harm and tangible losses 

.. 3.2 3.4 1.8 ..0 2.3 

Percentage of persons exposed to criminal offense and caused tangible 
losses of more than 1000 Jordanian Dinars 

 

15.3 14.7 21.2 30.4 .6.6 .6.6 

Party Prone to Tangible Losses of Last Crime*       

Percentage of persons exposed to criminal offense  and the victim was 
prone to tangible losses 

85.8 88.7 78.6 72.7 63.3 6..6 

 (-): Means data not available. 

 )*(: Percent of the total individuals who have been subject to at least one criminal offense  
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Main Findings 
 

PCBS conducted the Sixth round of the 

Victimization Survey of 2016. Data 

collection was conducted during the fourth 

quarter of 2016 (09/10/2016 – 

05/01/2017). 
 
The main objective of the survey is to 

monitor key indicators concerning current 

status of households and individuals who 

were subject to criminal offenses. 
 
The survey was based on a questionnaire 

completed by a random sample of 7,306 
households: 5,383 in the West Bank and 

2,523 in Gaza Strip. 
   
Criminal Offenses against Households  

The results of the survey revealed that 

offenses against households were 7.3% of 

Palestinian households in Palestine: 5.3% 

in the West Bank and 13.1% in Gaza Strip.     
 
The offenses cited in the survey were 

including: theft, (excluding vehicles) 3.6%, 

theft of a vehicle or part of it 4.3%, damage 

to property 3.4%, and assault on 

individuals 3.0%.  
 
In addition, 1.3% of households had been 

subject to harassment or assault by Israeli 

soldiers or settlers. 
 
The results showed that the percentage of 

households that one of its members was 

exposed to informatics threats at least once 

3.8% (2.9% in the West Bank and 5.4% in 

Gaza Strip). 
 
In general the results showed that crime 

against households was higher in Gaza 

Strip than in the West Bank. 
 
Criminal Offenses against Individuals  

1.4% of individuals in Palestine had been 

victims of a criminal offense: 1.1% in the 

West Bank and 1.8% in Gaza Strip.     
 
Criminal offenses against individuals in 

Palestine were as follows: 58.0 % theft  

distributed as the following: (43.9%  in the 

West Bank and 71.0% in Gaza Strip);  

10.7% assaults (5.4% in the West Bank 

and 15.5% in Gaza Strip); 3.7% damage to 

property (4.1% in the West Bank and 3.3% 

in Gaza Strip); and 15.7% of individuals 

had been harassed or assaulted by Israeli 

soldiers or settlers (32.5% in the West 

Bank and 0.3% in Gaza Strip) out of the 

victimized individuals. 
 
Location of Last Crime 

35.8% of criminal offenses in Palestine 

took place inside the home, 26.8% near the 

home, 16.3% outside the locality and 

17.4% took place elsewhere in the locality. 

The percentage of criminal offenses 

occurring inside the home in Gaza Strip 

was 38.2% compared with 33.3% in the 

West Bank.  The number of criminal 

offenses that took place outside the locality 

was low in Gaza Strip at 10.0% compared 

with 23.1% in the West Bank. 
 

Crime Reporting 

Reported crime by victims of offenses in 

Palestine retained almost the same 

proportion, reaching 43.0% in 2016 

compared with 43.4% in 2012. 
 
The percentage of criminal offenses against 

individuals causing actual bodily harm was 

8.6%; and it was higher in the West Bank 

at 12.4% compared with 5.1% in Gaza 

Strip. 
 
The results showed that 19.8% of the 

criminal offenses against individuals in 

Palestine in which tangible losses were 

reported, these losses were estimated of the 

amount JD 1000 and more,  
 
For more information, please contact:  

Palestinian Central Bureau of Statistics 

Ramallah-Palestine 

Tel: (970/972) 02-2982700 

Fax: (970/972) 02-2982710 

Toll free: 1800300300 

E-mail: diwan@pcbs.gov.ps 
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Concepts and Definitions 

 

 
Victim:  

The person effected by an offense or loss or prey to catastrophic, criminal or brutal event.   

 

Assault:  

Refers to physical attack against another person, battery but excluding indecent assault. 

Some criminal or penal codes distinguish between aggravated and simple assault depending 

on the degree of resulting injury 

  

Crime:  

Any act involving violation of law or public rights duties  towards  the state or society in 

general. 

  

Criminal:  

The person violating effective law via criminal events against other persons or their 

properties. 
  

Household:  

One or group of persons living together who make common provision for food or other 

essentials for living.  Households members may be related, unrelated or combination of both. 
  

Human losses:  

All losses a person may suffer during the crime took place in the last 12 months, which 

resulted in wounds, murder, malformation  or disability. 
 
Location:  

The place were the crime happened. 
  

Properties:  

All movable and fixed assets properties belonging to the individuals (household members) 

regardless of weather they were inside or outside the house. 
  

Theft:  

Refers to the removal of property without the property owner’s consent. Theft excludes 

burglary and house breaking.  It includes the theft of motor vehicle, shoplifting and other 

minor offenses, e.g. pilfering and petty theft, may or may not be included as thefts. 
  
Robbery: 
Illegally breaking into the property of somebody with the intention to commit a crime. 
 

Cybercrime: 

Define as: "Offences that are committed against individuals or groups of individuals with a 

criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental 

harm, or loss, to the victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks 

such as Internet (Chat rooms, emails, notice boards and groups) 
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