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 جرائم یدرصد 23کرونا: کاهش 

  : وقت  ولیر  ر یوز 
 

مسئله  نی. ادهد رخ یم یتر کند، اتفاقات کم  دا یکاهش پ  عمویم رسعت زندگ
 درباره تمام 

ً
 کندیمهم صدق جرائم انواع تقریبا

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیانیب وزارت امور داخیل

با  سهیکرونا، تعدا جرائم در مقا  روسیو  وعیوستفالن: از زمان آغاز ش-نیتر در نوردراجرائم کم

ماه ژوئن  یکرده است. از آغاز ماه مارس تا انتها  دا یکاهش پ  سال قبل به شکل قابل توجیه

عدد  نیشده است. ا لیتشک یفر یپرونده ک 365٫676در مجموع تعداد  ،یسال جار 

درصد را نشان  23به  کینزد کاهش  و   از مدت مشابه سال قبل است ر تمورد کم 107٫954

  وقت  ». دهد یم
 

. کاهش دهد رخ یم یتر کند، اتفاقات کم  دا یکاهش پ  عمویم رسعت زندگ

فتیپ کی یفر یک  یهاپرونده  رسیم نی. اگرچه اشود مثبت محسوب یم ش 
ً
 اعداد هنوز کامال

 یکاهش تقر   نیهستند. ا شاهدهقابل م ی  ابتدا یروندها اما بعض   ستین
 
انواع تمام باره در  با

بود که  ولیهربرت ر  یآقا امور داخیل ر یوز  یهااز گفته بخش   ها نیا «کند،جرائم صدق یم

فتیگزارش پ»در  منتش   2020اول سال  مهین پس از  ، در فاصله کوتایه«کرونا  روسیو  ش 

ان گزارش به  نی. در اه استشد ات ایجاد شده در میر   وعیدر طول دوران ش یفر یجرائم ک تغییر

به موارد نقض حکم حفاظت در  یدیرس یبرا سیپل یوهایر اعزام ن یر  و همچن یمار یب نیا

 .شودکرونا پرداخته یم  روسیبرابر و 

ل د قانوی  یر موارد ورود غ تعداد  مورد به  7٫561درصد کاهش داشته و از  30 گرانیبه می  

درصد کاهش را  26است. تعداد موارد رسقت هم در طول مدت مشابه  دهیمورد رس 5٫290

کاهش   یبر بیاست. تعداد موارد ج دهیمورد رس 2٫821مورد به  3٫819تجربه کرده و از 

که در   است. جرائیم دهیمورد رس 6٫511مورد به  10٫638داشته و از  یدرصد 39 یر گچشم

 12٫104مورد به  13٫550کرده و از   دا یدرصد کاهش پ 11هستند هم  آن افراد سالمند قربای  

 .است دهیمورد رس

  یهاپرونده
 

 هداشت یدرصد 21 کاهش    ،یاز ماه مارس تا ماه ژوئن سال جار  ،خشونت خانگ

در  د یما با»ه افزودند: در ادام ولیر  یاست. آقا دهیمورد رس 10٫479مورد به  13٫230و از 

  یر  رابطه با تخم
 

و موارد را به دقت مورد  میمحتاطانه عمل کن ار یبس موارد خشونت خانگ

 واضح است: اگر افراد ب  هیفرض کی. اما میقرار ده برریس
ً
در  طوالی   مدی   یبرا یشی  یکامال

  گر یکدی گینزد
 

 . کند یم دا یپ شیافزا باشند، احتمال وقوع موارد خشونت خانگ
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 سیمسئله مطمی   بود: پل کیاز  تواناند. یمرا بازتاب نداده ییر گجهینت نیما اعداد هنوز اا

NRW کند یم ییر گیها را پتمام رسنخ .» 

دار   یهاپرونده اظهار داشتند:  ولیر  یداشته است. آقا ای  ییر و تقلب هم تغ یکالهیر

وع ب ی  هاپرونده» دار که در آن  ،یمار یوجود داشت، به خصوص در زمان رس  ها افراد کالهیر

 ه با خود ر 
 
کرونا را به   روسیو  شیآزما کردند و تالش یم عنوان کارکنان بخش بهداشت معرف

دار ک» که نویع  فروش برسانند   «. بود  د یروپوش سف کیپوشیدن با « از سالمندان یالهیر

 یر پاک و اخ د یع التیکرونا در طول تعط  روسینقض حکم حفاظت در برابر و  موارد 
 
در طول  ا

 25را گزارش کرد و از  مقررات هزاران مورد نقض سی. پلد یآخر هفته گذشته، به اوج خود رس

 36٫837ها آن یر  که در بنفر مقررات را نقض کردند   50٫587ماه ژوئن،  یمارس تا انتها

مردم  شی  یب»افزودند:  ولیر  یوجود داشت. آقا ودکک  2٫346ان و نوجو  11٫404بزرگسال، 

غم اعمال . کنند رفتار یم با انضباط باال و  زدی  مثال به شکیل  ها،تیمحدودبا این حال، علیر

باز   یو حضور در فضاها نفس کشیدنبه  اقیاشت نی. اکنند عمل نیم یر  افراد به قوان بعض  

 قابل درک است، اما ش
ً
 یادیز  یبایز  یده است. فضاهاینرس انیهنوز به پا روسیو  وعیکامال

به مرکز  اوقات خود گذران   یبرا ستند یوستفالن وجود دارد و تمام مردم مجبور ن-نیدر نوردرا

 «. شهر بروند 

رفتار  یر به شدت تحت تأث ولیر  ر یوز  گا،یدر بوندسل« ارواح یهایباز » یطول دوران برگزار  در 

 یبرگزار شدند. آقا یاحادثه چیبدون ه ها یباز  نیا شی  یطرفداران فوتبال قرار گرفته بود. ب

 نکهی. و از امینگران بود ما در رابطه با نحوه واکنش طرفداران کیم»اظهار داشتند:  ولیر 

 افراد یممیخوشحال ار یداشتند، بس ها رفتار مناستر بخش اعظم آن میدید
 
در   ند توان. مطمئنا

 «. کنار عشق و عالقه به فوتبال، مراقب سالمت خود هم باشند 

کرونا را نقض کردند هم اشاره کرد.   روسیکه حکم حفاظت در برابر و   به اجتماعای   ولیر  یآقا

منع تماس در حال انجام بود. اما  هیعل آغاز شد، تظاهرای   یمار یب نیا وعیکه ش  درست زمای  

نامشخص  تیتوطئه و تندروها از وضع یهایتئور  پردازانهیدر ماه مه افراد سودجو، نظر 

  یهاتیدر فعال حت   کردند و بعض    ستفادهحاکم سوءا
 

کت داشتند. به تازگ به  مجرمانه رس 

شکل گرفته است. از ماه  ی  های  گوترسلو، گردهما  هیاعمال شده در ناح یهاتیمحدود لیدل

وستفالن برگزار شده است. -نیدر نوردرا ی  اگردهم  850از  شیمارس تا ماه ژوئن، در مجموع ب

 یتقر 
 
اعمال شده به خاطر حکم حفاظت در برابر  یهاتیدرباره محدود ها ی  ماگرده  نیتمام ا با

 کرونا، شکل گرفتند.   روسیو 
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 NRWجرائم کمتر در 

 30/06تا  01/03جرائم کیفری ساالینه از 

 NRWتر در جرائم کم

 ViVA/IGVP/FINDUSدر هر سال | منبع:  30/06تا  01/03های جرائم انتخابی از تعداد پرونده

 سرقت منزل بریجیب جرائم علیه افراد سالمند سرقت خشونت خانگی



 
 

  
 

 

 

 از طریق شماره تلفن 
ً
مطبوعات  وزارت  تمام سؤاالت خود به دفت   0211 871-1111لطفا

 امور داخیل ارسال نمایید. 

ن مطبوعات  به صورت آنالین روی وب  www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت 

س قرار دار   د. هم در دست 

 های اجتمایعرسانهمشر حریم خصویص برای خط
 

 افراد شناسایی شده

 با مشارکت کودکان

 30/06/2020. تا 25/03شناسایی بر اساس گروه سنی، 

 با مشارکت بزرگساالن با مشارکت نوجوانان

 موارد نقض قانون

 دعاوی

 هاگردهمایی

 مسافران در حال بازگشت )ممنوعیت ورود(

 مراکز بستری بیماران

 مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی

 بازرگانی و خدمات غذایی

 صنایع دستی

 اقامت و گردشگری

 مراکز خرید

 های مذهبیرویدادها و گردهمایی

 مربوط به شیوع بیماریشده نقض مقررات : موارد شناسایی30/06/2020تا  25/03
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