
 

 

 

   #ال_عرض_وال_عار 

 

 عليها   نطالب بتعديل المواد المتعلقة بجرائم االعتداء الجنسي وتشديد العقوباتأبعاد:  

 

ة والنصف صباح   25ال ينشر هذا البيان قبل نهار  / /  ي الساعة العاشر
ين الثان       / / ا تشر

 

غن    10من أصل    6
ّ
ي لبنان، لم يبل

ف عن الجريمة    نساء تّعرضن لالعتداء الجنسي ف  ،  بسبب العرض والشر
ي  
تف  اعتبر ونفسي عىل     75وقت  اعتداء جسدي  األوىل  بالدرجة  هو  الجنسي  االعتداء  أن  النساء  من   %

 .% أن المجتمع يراها بالدرجة األوىل اعتداء عىل عرض العائلة71المرأة بينما أكدت 
 
ي لبنان   وقد سلطت دراسة إحصائية وطنّية قامت بها منظمة أبعاد الضوء عىل 

جرائم اإلعتداء الجنسي ف 
هذا   عن  للتبليغ  الجنسي  للعنف  يتعرضن  ي 

اللوات  النساء  لجوء  مدى  معرفة  اىل  الدراسة  هدفت  حيث 
 العنف، وما هي أسباب االمتناع عن التبليغ. 

 

منظمة  وتقول   مديرة  ي 
عنان  لبنان "    أبعاد غيدا  ي 

ف  الجنسي  اإلعتداء  جرائم  ربط  يتّم  يزال  ال  لألسف 

ف والعار. ونحن ي أبعاد   بموضوع العرض، الشر
أكدنا عىل أهمية النظر ذه القضّيةذ بدأنا العمل عىل هنم  ف 

   السياق التنميطي المجتمعي والتعامل معها بحزم" إىل هذا النوع من الجرائم خارج 

ح ضمن  الدراسة  هذه  ي 
وطنية  وتأت  تطلقها   تحتملة  ي 

"#ال_عرض_وال_عار"والت  أبعاد    عنوان  منظمة 

 النساء والفتيات.   16ـبمناسبة حملة ال
ّ
ي تهدف اىل انهاء العنف ضد

 يوم العالمية والت 

عمل  " ومنذ  أبعاد  المادة    ها منظمة  إلغاء  رفع  522عىل  ي 
اللبنات  العقوبات  قانون  للمطالبة    تمن  الصوت 

ل رادًعا  عديل وتبت
ّ
لمنع حدوث مثل  شديد العقوبات عىل جرائم اإلعتداء الجنسي كون هذا الموضوع يشك

ي مبادرةنحن اليوم  . هذه الجرائم
ح  لتسليمها   الكتل النيابّية  تواصل مع  ف  الفصل األّول من الباب    تعديل   مقب 

ي   السابع
اللبنات  العقوبات  قانون  لكل ضحّية وناجية من   والذي عملنا عليه  من  ا 

ً
يكون منصف أن  من أجل 

عىل   والموافقة  النساء  إلنصاف  لبنان  ي 
ف  يعية  التشر السلطة  عىل  نعّول  نحن  الجرائم.  ت  تعديال الهذه 

حة ي . المقب 
 " تضيف عنات 

 

 انتىه البيان//  / / 

 



 

 

 

 

 : مالحظات للمحررين/ات 

 1نتائج الدراسة الوطنّية :  .أ

ف وذلك بنسب مرتفعة،  • ، هي العرض والشر ي تمنع النساء من التبليغ عند تعرضهن العتداء جنسي
أكبر األسباب الت 

 سواء أكان األمر مرتبط بهن أو مرتبط ببناتهن، اذ: 

، لم يبلغن عن هذا  10من أصل  6 • فنساء تعرضن لالعتداء الجنسي  االعتداء بسبب العرض والشر

العرض   10من أصل    5 • يبلغن عن هذا االعتداء ألن عائالتهن رفضت بسبب  لم  الجنسي  نساء تعرضن لالعتداء 
ف   والشر

ف 10من أصل  6 • ، لم يبلغن عن هذا االعتداء بسبب العرض والشر  نساء تعرضت بناتهن لالعتداء الجنسي

بناتهن    10من أصل    6 • يبلغن عن هذا االعتداء ألن عائالتهن رفضت بسبب  نساء تعرضت  لم  الجنسي  لالعتداء 
ف   العرض والشر

 نساء تعرضت بناتهن لالعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن ال أحد سيصدقهن 10من أصل  3 •

ي تعرضن العتداٍء جنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء  55أكبر من نصف النساء ) •
 %( اللوات 

ي حال لو تعرضن لهذا االعتداء84ساء )غالبية الن •
، أعلن أنهن سيبلغن ف  ي لم تتعرضن العتداٍء جنسي

 %( اللوات 

ن عن هذا االعتداء 10من أصل  6 •
ّ
 نساء تعرضت ابنتهن العتداء جنسي بلغ

% 71األوىل اعتداء جسدي ونفسي عىل المرأة بينما أكدت    بالدرجة% من النساء أن االعتداء الجنسي هو    74تعتبر  •
 أن المجتمع يراها بالدرجة األوىل اعتداء عىل عرض العائلة . 

 

الجماع  و  60 • والتھدید عىل  بالعنف  يكره غبر زوجه  العقوبة عىل من  أيدن تشديد  الدراسة  ي 
المشاركات ف  % من 

 رفعها اىل السجن المؤبد. 

ن أن عقوبة من أكره آخر بالعنف والتهديد عىل  56 • ي الدراسة اعتبر
مكابدة أو إجراء فعل مناف  % من المشاركات ف 

 للحشمة غبر عادلة وأيدن رفعها اىل السجن المؤبد. 

الدراسة  65 • ي 
ف  المشاركات  من  أن  %  ن  منافإعتبر فعال  من عمره  ة  الخامسة عشر دون  بقارص  ارتكب  من   ا یً عقوبة 

 . غبر عادلة وأيدن رفعها اىل السجن المؤبد  للحشمة
 

ي لبنان: أرقام القوى األمنية حول جرائم  .ب
 
غ عنها ف

ّ
 2االعتداء الجنسي المبل

ي لبنان خالل عام  37 -
ا( 4) حواىلي  2022حالة تحّرش جنسي ف   جرائم شهريًّ

ي لبنان خالل عام  20 -
ا(  2022حالة اغتصاب جنسي ف   ) جريمتا اغتصاب شهريًّ

ا( 6 ) حواىلي  2022حالة اعتداء جنسي خالل عام  57 - غ عنها شهريًّ
ّ
 إعتداءات يبل

 

 3الناجيات من اإلعتداءات الجنسّية  من شهادات  .ت

 
كة  1 1 ي لبنان، وقد شملت العينة Statistics Lebanon ltdأجرت شر

تراوحت  سيدة وفتاة،  1800، وبتكليف من منظمة أبعاد، دراسة حول العنف الجنسي ف 

سنة، وتوزعت العينة عىل مختلف المناطق اللبنانية، وشملت السكان من مختلف المستويات الثقافية ومن مختلف فئات الدخل. كما   50و 18ما بير  اعمارهن 
ي المناطق. توزعت العينة عىل الس 

 كان المقيمير  بما يتناسب مع الكثافة السكانية ف 
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ي من التلبغ عن   "تعّرضت لالغتصاب ، (1
ي عائلت 

وعلمت بحمىلي بعد خمسة أشهر من الجريمة. منعنتت 

ي . 
تسّببت ىلي هذه الحادثة ىلي     المجرم بسبب خوفهم من المجتمع وتعرضت للتهديد بالقتل من شقيق 

ة، ومررت بالكثبر من العوارض النفسّية إضافة اىل الخوف والقلق الدائمير  والرغبة بالعزلة.  أنا   اليوم  بصدمة كببر

ي أبلغت السلطات أو الجمعيات  
ت 
ّ
 التبليغ الفوري ينقذ الحياة ولو أن

ّ
أفضل. وأقول للناجيات من االعتداء الجنسي أن

ه"
ّ
ّ لرّبما تعافيت أشع ولكان المجرم نال العقاب الذي يستحق  فور حصول اإلعتداء عىلي

  

 

س  (2 ا  ونيًّ إلكب  ازي  بابب   قام  حيث  المعتدي  مع  ىلي سوابق  لقد  "لقد كانت   . ا   جنسيًّ  ّ باإلعتداء عىلي يقوم  أن  قبل  ا 
ً
ابق

ي  ا بتهديد زوجر
ً
قمت بالتبليغ  عنه، ولكن لألسف لم أصل إىل نتيجة ألنه  شخص ذو معارف وعالقات وقد قام ايض

ة ، خوف شديد وعدم الرغبة  بايذائه حينها.   ، وسببت ىلي صدمة كببر ي
لقد أثرت هذه الجريمة بشكل كببر عىل حيات 

الحيا ي 
يقوموا  ف  ان  الجنسي  للناجيات من االعتداء  .أقول  ي 

انهاء حيات  ي 
افكر ف  ي  بعض االحيان كنت 

ي ف 
ة. حت  أنت 

ازهّن وأال يخافوا من المجتمع".   بتبليغ السلطات المعنية فوًرا وعدم السماح للمرتكبير  بتهديدهّن وإبب  

 

ا  (3
ًّ
سن ي 

ت  يكبر رجب  من  الزواج  عىل  ي 
عائلت  ي 

تت  أجبر وقد  اإلعتداء.  عن  للتبليغ  الجرأة  ي 
والدت  لدى  أو  لدّي  يكن  لم 

ي 
ي ويدعمت 

ة أن هناك من يسمعت 
ّ
ي ممتن

للتستبر عىل عرضهم . أشعر باالنزعاج عند الحديث عّما تعرضت له ولكنت 

. أقول لكّل ناجية من الع ّ ا بالنسبة اىلي
ًّ
ي  وهذا مهّم جد

ي قوّية وأبلع 
نف الجنسي أن الذنب ليس ذنبك، حاوىلي أن تكوت 

 من تثقير  بهم لمساعدتك".  

 

ة طويلة، بعد إنتقاىلي من منطقة إىل أخرى.  (4
"لقد قمت بالتبليغ عن اإلعتداء الجنسي الذي تعرضت له ولكن بعد فب 

ا. محيطي لم يكن داعمً  ً ا  فقد كنت أخاف منه كثبر
ً
ا وهم دائًما ما يضعون اللوم عىل النساء  لم يكن لدّي الجرأة سابق

ّ أن تواجه أية إمرأة ما اضطررت لمواجهته".  عند وقوعهّن ضحايا لهذه الجرائم   ال أتمت 

. وقد   (5 ي لبنان منذ سنير 
ا قانونية. فأنا الجئة ف 

ً
غ القوى األمنّية بسبب عدم إمتالكي أوراق

ّ
 لإلغتصاب. لم أبل

ُ
"تعّرضت

ي  أىل اليوم  كنت أخاف من أن يتّم توقي
ا بالجريمة وأكبر ما يعذبت 

ً
ي حال توجهت إىل القوى األمنّية.لم أخبر أحد

 
ي ف

ق 

ي لم ينل عقابه" 
 أن الجات 

 عن أبعاد: 

عام   تأسست  ربحية  وغبر  طائفية  غبر  مدنّية،  مؤسسة  هي  واالجتماعية   2011أبعاد  االقتصادّية  التنمية  تعزيز  بهدف 

أف وشمال  األوسط  ق  الشر ي 
ف  ة المستدامة  المباشر الخدمات  وتوفبر  الجندرية  والعدالة  المساواة  مبدأي  تكريس  عبر  ريقيا 

. وتسع أبعاد اىل تعزيز المساواة وتفعيل مشاركة النساء الفاعلة من خالل تطوير السياسات، واالصالح   والحماية والتمكير 

ي وادماج مفهوم النوع االجتماعي والغاء التميبر  وتمكير  النساء وتعز 
ي مجتمعاتهّن . القانوت 

 يز قدراتهّن للمشاركة بفعالية ف 

 

 
 

 صاحبات حّق لجأن إلى منظمة أبعاد ومساحاتها اآلمنة  3



 

 

 : ي منظمة "أبعاد" عىل الرقم التاىلي
 لالستفسار نرجو التواصل مع الفريق اإلعالمي ف 

 abaad@abaadmena.org و  81666172
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