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 االستبيان الوطين
 لضحايا اجلرمية

Bureau of 
Justice Statistics

األسئلة الشائعة
ما املقصود هبذا االستبيان؟

 معا إذا اكن [NCVS]يسأل االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
األخشاص قد تعرضوا للجرمية يف األهشر الـستة األخرية ويسأل عن 
تلك التجارب، بغض النظر معا إذا اكن قد مت إبالغ الرشطة هبا أم ال.

من جيري هذا االستبيان؟
جُيري مكتب اإلحصاء األمرييك االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 

[NCVS] نيابة عن مكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل 
.(BJS)األمريكية 

كيف يمت مجع املعلومات؟
سيأيت ممثل مكتب اإلحصاء إىل مزنلك أو سيتصل بك إلجراء مقابلة 
معك ومع أي أفراد آخرين يف األرسة ترتاوح أمعارمه بني ١2 عامًا 

 وما فوق. وبوجه عام، يمت إجراء مقابالت مع أخشاص من لك عنوان مت
اختياره مرة لك ستة أهشر عىل مدى فرتة ثالث سنوات ملا مجموعه 

سبع مقابالت.

كيف مت اختياري هلذا االستبيان؟
حنن خنتار عناوين، ولذلك مل يمت اختيارك خشصيًا. نتبع اسلوب 

االختيار هذا لنضمن متثيل اكفة األرس يف الواليات املتحدة. إذا غريت 
ماكن إقامتك وبيق هذا العنوان يف االستبيان، فسنقابل الساكن اجلدد 

الذين انتقلوا إىل عنوانك القدمي.

ملاذا جيب أن أشارك؟
إن تعاونك مهم لملساعدة يف مضان احلصول عىل معلومات دقيقة 

وموثوق هبا حول اجلرمية والسالمة يف األحياء كتلك اليت تقمي فهيا. 
نعتقد أنك ستجد االستبيان مثريًا لالهمتام، ومشاركتك ستساعد 

امجلهور يف فهم قضايا اجلرمية والسالمة يف خمتلف املجمتعات حول 
البالد.

كيف ستمت محاية خصوصييت؟
 مكتب اإلحصاء ملزم حبامية معلوماتك طبقًا لملادة ١٣ من القانون 

األمرييك، القسم ٩ واملادة ٣4 من القانون األمرييك، القمسان ١02٣١ 
و١0١٣4). لن تكون إجاباتك مرتبطة بامسك. ال يحمس ملكتب اإلحصاء 
وال ملكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل األمريكية بنرش ردودك 

علنًا بطريقة ميكن أن تعرف عنك أو عن مزنلك.

موارد للضحايا
National Center for Victims of Crime

[ املركز الوطين لضحايا اجلرمية]
1-202-467-8700

<https://victimsofcrime.org>

Victim Connect
[فيكتمي كونكت]

1-855-4VICTIM (1- 855- 484-2846)
<https://victimconnect.org>

Boys Town National Hotline
اخلط الساخن الوطين »بويز تاون«] ]

1-800-448-3000
<www.boystown.org/hotline>

Childhelp National Child Abuse Hotline
اخلط الساخن الوطين للعنف ضد األطفال »تشايلد هيلب«] ]

1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
<www.childhelp.org>

Eldercare Locator
[ البحث عن رعاية املسنني] 

1-800-677-1116
<https://eldercare.acl.gov>

National Domestic Violence Hotline
[ اخلط الساخن الوطين للعنف املزنيل]

1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
1-800-787-3224 (TTY)

<www.thehotline.org>

The 988 Suicide & Crisis Lifeline
[ خط احلياة ٩٨٨ اخلاص باالنتحار واألزمات]

٩٨٨
<https://988lifeline.org>

The National Sexual Assault Hotline
[ اخلط الساخن الوطين لالعتداء اجلنيس] 

1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
<www.rainn.org>

The Trevor Project
مرشوع »تريفور«] ]

1-866-488-7386
<www.thetrevorproject.org>ُ

 االستبيان برعاية مكتب إحصاءات العدل التابع لوزارة العدل يف
الواليات املتحدة.

البيانات جيمعها مكتب اإلحصاء األمرييك.

     Office of Justice Programs   
مكتب براجم العدل

Bureau of Justice Statistics
مكتب إحصاءات العدل
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:اتصل بنا بالربيد اإللكرتوين عىل
@uscensusbureau

@BJS.gov

https://bjs.ojp.gov/
https://twitter.com/uscensusbureau
https://twitter.com/bjsgov
https://www.census.gov/
https://victimsofcrime.org
https://victimconnect.org
http://www.boystown.org/hotline
http://www.childhelp.org
https://988lifeline.org
http://www.rainn.org
http://www.thetrevorproject.org
https://eldercare.acl.gov/
https://www.thehotline.org/


لضحايا  الوطين  هو االستبيان  ما 
National Crime] اجلرمية 

Victimization Survey]؟
اجلرمية  لضحايا  الوطين  The National Crime] االستبيان 

Victimization Survey (NCVS)] يستند وطين  استبيان  هو   
إىل عينة من األرس األمريكية. مت تصممي االستبيان للحصول عىل معلومات 
الناس وما إذا اكنوا حضايا ألنواع معينة من اجلرامئ، مثل  مفصلة حول 
واالغتصاب  واالعتداء  املمتلاكت  السيارات ورسقة  والسطو ورسقة  الرسقة 

ونشل حقيبة اليد أو اجليب.
اجلرمية لضحايا  الوطين  االستبيان  بيانات  مثل [NCVS]ُتستخدم   ، 

يف  واألمناط  االجتاهات  لتتبع  و2،   ١ الشلكني  يف  املوحضة  البيانات 
اجلرمية والسالمة ولتطوير السياسات. يتوفر املزيد من األمثلة عىل املوقع 

<https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home>.

الشلك ١.

االيذاءات اإلجرامية حسب نوع اجلرمية
(النسبة املوئية من مجموع االيذاءات)

اجلرامئ الخشصية
٨2,0% االعتداء

٩,4% رسقة املمتلاكت

٦,٩% االغتصاب/االعتداء اجلنيس

١,٧% نشل حقيبة اليد أو اجليب

جرامئ املمتلاكت

٨١,١% رسقة

١4,4% سطو

4,٥% رسقة السيارات  

مالحظة: قد ال يبلغ مجموع النسب املوئية ١00 بسبب التقريب.

املصدر: مكتب إحصاءات العدل، االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
[ National Crime Victimization Survey].2020 ،

ما املعلومات اليت يمت مجعها يف هذا 
االستبيان؟

 معلومات حول [NCVS]جيمع االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
حوادث اجلرمية مكا يراها الضحية، سواء مت إبالغ الرشطة هبا أو مل يمت 

اإلبالغ عهنا. ذلك يمشل:

 أنواع وأعداد اجلرامئ اليت ارتكبت	

 خصائص األخشاص واألرس 	

 تفاصيل اجلرمية، مبا يف ذلك:	

 مىت وأين تقع اجلرامئ	

 اخلسارة االقتصادية للضحية	

 اإلصابات	

 تدخل الرشطة	

 األسلحة املستخدمة	

 خدمات الضحايا املستخدمة	
الشلك 2.

االيذاءات اإلجرامية اليت مت إبالغ الرشطة عهنا
(النسبة املوئية من مجموع االيذاءات)

 اجلرامئ الخشصية

٥٧,٩% مل يمت اإلبالغ

٣٩,٩% مت اإلبالغ

2,١% معلومات غري متوفرة

جرامئ املمتلاكت

٦٥,٦% مل يمت اإلبالغ

٣٣% مت اإلبالغ

١,4% املعلومات غري متوفرة

مالحظة: قد ال يبلغ مجموع النسب املوئية ١00 بسبب التقريب.

املصدر: مكتب إحصاءات العدل، االستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
[ National Crime Victimization Survey].02020،

دقة البيانات
تعمتد البيانات املقدمة يف حصيفة الوقائع هذه إىل إجابات 

األخشاص واألرس اليت استجابت لالستبيان الوطين لضحايا اجلرمية 
[NCVS] ،التقديرات الواردة متثل مجيع ساكن البلد. ومع ذلك .

تكون البيانات عرضة ألخطاء أخذ العينات أو أخطاء عدم أخذ العينات. 
يتوفر املزيد من املعلومات يف الوثائق الفنية لالستبيان الوطين لضحايا 

:[NCVS]اجلرمية 
<https://bjs.ojp.gov/data-collection/

ncvs#documentation-0>

مبن ميكنين االتصال لطرح األسئلة؟
:اتصل مبكتب إحصاءات العدل عن طريق

 <askBJS@usdoj.gov>  الربيد اإللكرتوين:
اهلاتف: 202-307-0765

ملزيد من املعلومات حول هذا االستبيان، يرىج زيارة الرابط 
<https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs> أو رمز QR:

للحصول عىل مزيد من املعلومات من مكتب اإلحصاء وللتحقق من أن 
الخشص الذي يتصل بك لملشاركة يف االستبيان هو موظف يف مكتب 

اإلحصاء، يرىج زيارة الرابط 
<www.census.gov/ncvs> أو رمز QR:

https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
mailto:askBJS%40usdoj.gov?subject=
https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs
http://www.census.gov/ncvs



