
دراسة حول العنف الجنسي ضد النساء 
في لبنان والتبليغ عنه

تشرين األول 2022



مقدمة:

أجرت شركة Statistics Lebanon ltd، وبتكليف من منظمة أبعاد، دراسة حول العنف الجنسي 
في لبنان. ُنِفَذت هذه الدراسة ما بين الثالث عشر من شهر تشرين األول من العام 2022 والحادي 

والعشرين منه.

هدفت الدراسة الى معرفة مدى لجوء النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي للتبليغ عن هذا 
العنف، وما هي أسباب االمتناع عن التبليغ. كما هدفت الدراسة الى معرفة مدى استعداد اللواتي 
لم يتعرضن للعنف الجنسي للتبليغ في حال لو تعرضن لهذا العنف. ناهيك عن تحديد مدى المعرفة 

بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني لجرائم العنف الجنسي.

 Probability”أي PPS إستعملت في هذه الدراسة تقنية المقابلة المباشرة، ومنهجية
proportional sampling” والمترجمة بالعربّية إلى »العينة المتناسبة مع الحجم المصحوبة بأسلوب 

العينة المنتظمة«. وقد شملت العينة 1800 إمرأة وفتاة، تراوحت أعمارهن ما بين 18 و50 سنة، 
وتوزعت العينة على مختلف المناطق اللبنانية، وشملت مختلف المستويات الثقافية ومختلف فئات 
الدخل. كما توزعت العينة على السكان المقيمين بما يتناسب مع الكثافة السكانية في المناطق، اذ 

شملت:

1200 إمرأة وفتاة لبنانية	 

400 إمرأة وفتاة سورية	 

200 إمرأة وفتاة فلسطينية	 

أبرز ما أظهرته النتائج:

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األسباب التي تمنع النساء من التبليغ عند تعرضهن العتداء جنسي، 
هي العرض والشرف وذلك بنسب مرتفعة، سواء أكان األمر مرتبط بهن أو مرتبط ببناتهن.

وقد كان الفتًا أن  سلوك النساء لناحية التبليغ، يختلف بين من تعرضن العتداء جنسي وبين من 
لم يتعرضن، إذ أن النساء اللواتي لم تتعرضن للعنف الجنسي أكدن وبنسب مرتفعة جدًا أنهن 

سيبلغن عن هذا االعتداء، لكن المفارقة أن هذه النسبة انخفضت كثيرًا لدى النساء اللواتي 
تعرضن فعاًل العتداء جنسي تحت ضغط العرض والشرف.

وقد كان الفتًا أن نسبة التبليغ عند تعرض بنات المشاركات في الدراسة الى اعتداء جنسي أتت 
أعلى من نسبة التبليغ عند تعرض النساء لهذا االعتداء.

المشاركات في دراسة اعتبرن أن هناك اختالف بين نظرتهن لالعتداء الجنسي ونظرة المجتمع 
لهذا االعتداء، اذ اعتبرت الغالبية أنلهذا االعتداء، اذ اعتبرت الغالبية أن االعتداء الجنسي هو بالدرجة األولى اعتداء جسدي ونفسي 

على النساء، بينما المجتمع يراها بالدرجة األولى اعتداء على عرض العائلة.

وقد تبين أن أكثرية المشاركات في الدراسة ال يعرفن ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون 
اللبناني حول جرائم االعتداء الجنسي، وعند اطالعهن عليها اعتبرت األكثرية أنها غير كافية.



العرض والشرف والفحشاء:. 	  

غالبية المشاركات في الدراسة يعرفن ما معنى كلمة »الشرف« 	 
)98%(، »العرض« )97%(، و«الفحشاء« )%93(.

هل تعرفين ما معنى كلمة؟

نعم     ال

%6.8

%1.6

%3.2

%93.2

%94.4

%96.8



النظرة لإلعتداء الجنسي:. 		  

ا أن 74% من المشاركات في الدراسة اعتبرن أن االعتداد الجنسي 	  لقد كان الفًتا جدًّ
على النساء هو اعتداء جسدي ونفسي على المرأة بالدرجة األولى، مقابل %25 

اعتبرنه اعتداء على عرض العائلة 

بينما بالمقابل

71% من المشاركات اعتبرن أن المجتمع يرى أن االعتداء الجنسي على النساء هو 	 
اعتداء على عرض العائلة بالدرجة األولى

اإلعتداء الجنسي على النساء هو:

حاليًا، المجتمع يرى اإلعتداء الجنسي على 
النساء، بالدرجة األولى:

برأيك، هل اإلعتداء الجنسي على النساء 
هو، بالدرجة األولى:

%٧٠،8%1،2

%2٥،2%٠،9

%28،1

%٧3،9

إعتداء جسدي ونفسي على األنثى        إعتداء على عرض العائلة        ال جواب



المعرفة بعقوبات جرائم اإلعتداء الجنسي التي ينص . 			
عليها القانون اللبناني:

عقوبة من أكره غیر زوج بالعنف والتھدید على الجماع: أ. 

58% من المشاركات في الدراسة ال يعرفن ما هي هذه العقوبة	 

60% من المشاركات في الدراسة اعتبرن أن هذه العقوبة غير عادلة	 

46% من اللواتي اعتبرن العقوبة غير عادلة أيدن رفعها الى السجن المؤبد	 

هل تعرفين أنه بحسب قانون العقوبات 
اللبناني من أكره غیر زوج بالعنف والتھدید 
على الجماع عوقب باألشغال الشاقة لمدة 

خمس سنوات على األقل. والتنقص 
العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى 

علیه لم یتم الخامسة عشر من عمره

%٥8،1

%41،9

كال          نعم

هل تعتبرين هذه العقوبة عادلة؟ 

%4،2

%6٠،3

%٠،6

%34،9

 كال         نعم  ال أعرف        ال جواب



عقوبة من أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناٍف للحشمة: ب. 

61% من المشاركات في الدراسة ال يعرفن ما هي هذه العقوبة	 

56% من المشاركات في الدراسة اعتبرن أن هذه العقوبة غير عادلة	 

46% من اللواتي اعتبرن العقوبة غير عادلة أّيدن رفعها الى السجن المؤّبد	 

هل تعرفين أنه بحسب قانون العقوبات 
اللبناني من أكره آخر بالعنف والتهديد 

على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة 
عوقب باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن 
أربع سنوات. ويكون الحد األدنى للعقوبة 

ست سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم 
الخامسة عشرة من عمره

%6٠،6

%39،4

كال         نعم

هل تعتبرين هذه العقوبة عادلة؟ 

%4،٧

%٥6،3

%٠،٥

%38،٥

 كال         نعم  ال أعرف        ال جواب



عقوبة من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعاًل منافًیا للحشمة: ت. 

59% من المشاركات في الدراسة ال يعرفن ما هي هذه العقوبة	 

65% من المشاركات في الدراسة اعتبرن أن هذه العقوبة غير عادلة	 

57.5% من اللواتي اعتبرن العقوبة غير عادلة أّيدن رفعها الى السجن المؤّبد	 

هل تعرفين أنه بحسب قانون العقوبات 
اللبناني من ارتكب بقاصر دون الخامسة 

عشرة من عمره فعال منافیا للحشمة 
عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة. وال 

تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم یتم 
الولد الثانیة عشرة من عمره

%6٠،6

%39،4

كال         نعم

هل تعتبرين هذه العقوبة عادلة؟ 

%4،1

%64،6

%٠،4

%3٠،9

 كال         نعم  ال أعرف      ال جواب



التعرض لإلعتداء الجنسي والتبليغ. 		

4.3% من المشاركات في الدراسة أعلنَّ أنهن سبق وتعرضن العتداٍء جنسي، مقابل 	 
0.6% رفضن االجابة و95% أعلنَّ أنهن لم يتعرضن.

٠،6% رفضت اإلجابة

4،3% نعم

9٥،1 كال

كال        نعم     رفضت اإلجابة



النساء اللواتي تعرضن العتداء جنسي:. 1

أكثر من نصف النساء )55%( اللواتي تعرضن العتداٍء جنسي لم يبلغن عن هذا 	 
االعتداء

امرأة من أصل 2 تعرضن العتداء جنسي لم تبلغ عن هذا اإلعتداء	 

في حال أتت االجابة نعم، هل بَلَغت؟

44،9 نعم ٥٥،1 كال



أسباب اإلمتناع عن التبليغ:أ. 

العرض والشرف هي أكثر األسباب التي منعت النساء اللواتي تعرضن العتداء 	 
جنسي عن التبليغ عنه، اذ 63% من النساء اللواتي أعلنَّ أنهن لم يبلغن بسبب 

العرض والشرف، ألن سمعتهن ستتأثر وسيرفضهن المجتمع. وقد تبين أن %53.5 
لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن عائالتهن رفضت بسبب العرض والشرف. هذا كما 

تبين أن 42% لم يبلغن ألن ال أحد سيصدقهن، و19% لم يبلغن ألن ليس لديهن ثقة 
أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية...

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك تعدى 
مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، لم يبلغن عن هذا االعتداء بسبب 	 
العرض والشرف.

5 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن 	 
عائالتهن رفضت بسبب العرض والشرف.

4 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن ال أحد 	 
سيصدقهن

2 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن ليس 	 
لديهن ثقة أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

%62.8

%3٥.٥

%41,9٠

%18,6٠

%٧

%2.3٠

لماذا لم تبلغي؟ 

بسبب العرض والشرف، ستتأثر 
سمعتي / سيرفضني المجتمع

عائلتي رفضت بسبب العرض 
والشرف

ال أحد سيصدقني

ليس لدي ثقة أنه بامكاني الوصول 
الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

الجاني يتمتع بنفوذ

دافعت انا عن نفسي



الجهة التي يتم تبليغها:ب. 

أما اللواتي بّلغن، فقد بّلغت 60% منهن السلطات األمنية والقضائية، بينما بّلغت 	 
51% منهن األهل والعائلة، وبّلغت 20% أحد األصدقاء، كذلك بّلغت 20% احدى 

الجمعيات

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من إجابة للرد على هذا السؤال لذلك تعدى 
مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن السلطات األمنية والقضائية	 

5 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن األهل والعائلة	 

2 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن أحد األصدقاء	 

2 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن احدى الجمعيات	 

من َبّلغتي؟

%2٠

%6٠

%٥1،4

السلطات األمنية والقضائية
)قوى االمن الداخلي-األمن العام(

إحدى الجمعياتأحد األصدقاءاألهل-العائلة

%2٠



النساء اللواتي لم يتعرضن إلعتداء جنسي:. 2

غالبية النساء )84%( اللواتي لم تتعرضن العتداٍء جنسي، أعلن أنهن سيبلغن في 	 
حال لو تعرضن لهذا االعتداء

8 من أصل 10 نساء لم تتعرضن العتداٍء جنسي، أعلن أنهن سيبلغن في حال لو 	 
تعرضن لهذا االعتداء

نعم        كال             ال آعرف            رفضت اإلجابة

٠،4% رفضت اإلجابة

4،1% ال أعرف

11.٥% كال

84% نعم

فرضًا لو تعرضِت ألي إعتداء جنسي، هل ستبلغين؟



أسباب اإلمتناع عن التبليغ:أ. 

العرض والشرف هي أكثر األسباب التي قد تمنع النساء اللواتي قد يتعرضن 	 
العتداء جنسي عن التبليغ عنه، اذ 62% من النساء اللواتي أعلنَّ أنهن لن يبلغن في 
حال تعرضن العتداء جنسي أرجعَن السبب للعرض والشرف، ألن سمعتهن ستتأثر 

وسيرفضهن المجتمع.

 وقد تبين أن 25.5% لن يبلغن ألن عائالتهن سترفض بسبب العرض والشرف.	 

كما تبين أن 23% لن يبلغن ألن ليس لديهن ثقة أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / 	 
العقوبة لن تكون جدية، و15% لن يبلغن ألن ال أحد سيصدقهن.

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك 
تعدى مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء لن يبّلغن في حال تعرضن العتداء جنسي بسبب العرض 	 
والشرف.

3 من أصل 10 نساء لن يبّلغن في حال تعرضن العتداء جنسي ألن عائالتهن 	 
سترفض بسبب العرض والشرف.

2 من أصل 10 نساء لن يبّلغن في حال تعرضن العتداء جنسي ألن ليس لديهن ثقة 	 
أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدّية.

%62.2

%2٥،٥

%23،٠

%1٥،3

%4

بسبب العرض والشرف، ستتأثر 
سمعتي / سيرفضني المجتمع

عائلتي رفضت بسبب العرض 
والشرف

ال أحد سيصدقني

ليس لدي ثقة أنه بامكاني الوصول 
الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

آخذ حقي بنفسي

لماذا لن تّبلغي؟ 



الجهة التي يتّم تبليغها:ب. 

أما اللواتي سيبلغن، فقد أعلنت 81% منهن أنهن سيبلغن السلطات األمنية 	 
والقضائية، وأعلنت 55% منهن أنهن سيبلغن األهل والعائلة.

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك 
تعدى مجموع النسب المئة

8 من أصل 10 نساء أعلّن أنهن قد يبلغن السلطات األمنية والقضائية في حال 	 
تعّرضن العتداء جنسي.

6 من أصل 10 نساء أعلن أنهن قد يبلغن األهل والعائلة في حال تعّرضن العتداء 	 
جنسي.

من ستبّلغين؟

%8٠،9

%٥٥،1

%9،4
%8،3%2،٠%٧،1

السلطات 
األمنية 

والقضائية

سأضع منشور أحد األصدقاءاألهل-العائلة
عبر مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي

كاهن الرعية إحدى 
الجمعيات



معرفة نساء تعرضن إلعتداء جنسي:. 3

9% من المشاركات في الدراسة يعرفن نساء تعرضن العتداٍء جنسي.	 

نصف النساء )49%( اللواتي يعرفهن المشاركات في الدراسة واللواتي تعّرضن 	 
العتداٍء جنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء.

امرأة من أصل 2 )يعرفهن المشاركات في الدراسة( تعّرضن العتداء جنسي لم تبلغ 	 
عن هذا االعتداء.

٠،3% رفضت اإلجابة
9% نعم

9٠،٧ كال
هل تعرفين اي فتاة تعرضت ألي إعتداء جنسي

كال        نعم     رفضت اإلجابة

1،9% ال أعرف

49،4% نعم
48،8 كال

هل بّلغِت؟

كال        نعم     ال أعرف



أسباب اإلمتناع عن التبليغ:ت. 

العرض والشرف هي أكثر األسباب التي منعت النساء، اللواتي تعرفهن 	 
المشاركات في الدراسة، وتعرضن العتداء جنسي عن التبليغ عنه،.

 اذ 57% أعلنَّ أن اللواتي يعرفهن لم يبلغن عن االعتداء بسبب العرض والشرف، ألن 	 
سمعتهن ستتأثر وسيرفضهن المجتمع.

 وقد تبين أن 48% لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن عائالتهن رفضت بسبب العرض 	 
والشرف. هذا كما تبين أن 28% لم يبلغن ألن ال أحد سيصدقهن، و20% لم يبلغن 

ألن ليس لديهن ثقة أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية.

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك تعدى 
مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء تعّرضن لالعتداء الجنسي، )تعرفهّن المشاركات في الدراسة( 	 
لم يبّلغن عن هذا االعتداء بسبب العرض والشرف.

5 من أصل 10 نساء تعّرضن لالعتداء الجنسي )تعرفهن المشاركات في الدراسة( لم 	 
يبّلغن عن هذا االعتداء ألن عائالتهن رفضت بسبب العرض والشرف.

3 من أصل 10 نساء تعّرضن لالعتداء الجنسي )تعرفهن المشاركات في الدراسة( لم 	 
يبّلغن عن هذا االعتداء ألن ال أحد سيصدقهن.

2 من أصل 10 نساء تعّرضن لالعتداء الجنسي )تعرفهن المشاركات في الدراسة( 	 
لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن ليس لديهن ثقة أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / 

العقوبة لن تكون جدية.

%٥٧،٠

%48،1

%2٧،8

%2٠،3

%8

%1،3

بسبب العرض والشرف، ستتأثر 
سمعتها / سيرفضها المجتمع

عائلتها رفضت بسبب العرض 
والشرف

ليس لديها ثقة أنه بامكانها الوصول 
الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

ال أحد سيصدقها

الجاني يتمتع بنفوذ

المعتدي من افراد األسرة

لماذا لم تّبلغ؟ 



الجهة التي يتّم تبليغها:	. 

أما اللواتي بّلغن، فقد بلغت 74% منهن السلطات األمنية والقضائية، بينما بلغت 	 
52.5% منهن األهل والعائلة، وبلغت 23% أحد األصدقاء، بينما بلغت 19% احدى 

الجمعيات.

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك تعدى 
مجموع النسب المئة

7 من أصل 10 نساء )تعرفهن المشاركات في الدراسة( تعرضن لالعتداء الجنسي، 	 
بلغن السلطات األمنية والقضائية.

5 من أصل 10 نساء )تعرفهن المشاركات في الدراسة( تعرضن لالعتداء الجنسي، 	 
بلغن األهل والعائلة.

2 من أصل 10 نساء )تعرفهن المشاركات في الدراسة( تعرضن لالعتداء الجنسي، 	 
غن أحد األصدقاء. بلَّ

2 من أصل 10 نساء )تعرفهن المشاركات في الدراسة( تعرضن لالعتداء الجنسي، 	 
غن احدى الجمعيات. بلَّ

%٧3،8

من َبّلغت؟

%23،8
%18،8

%1،3

%٥2،٥

السلطات األمنية 
والقضائية

سأضع منشور إحدى الجمعياتأحد األصدقاءاألهل-العائلة
عبر مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي



سلوك النساء تجاه تعّرض بناتهّن إلعتداء جنسي:. 	

المشاركات اللواتي تعّرضت بناتهن العتداء جنسي:. 1

2% من المشاركات في الدراسة أعلن أن بناتهن تعرضت العتداٍء جنسي.	 

56% منهن بّلغن عن هذا االعتداء.	 

6 من أصل 10 نساء تعرضت ابنتهن العتداء جنسي بلّغن عن هذا االعتداء	 

44,4 كال ٥٥،6% نعم

في حال أتت اإلجابة نعم، هل بلغِت

للواتي لديهن فتيات، هل سبق وتعرضت 
إبنتك ألي إعتداء جنسي؟

كال        نعم     رفضت اإلجابة

٠،3% رفضت اإلجابة

9٧،6 كال

2،1% نعم



أسباب اإلمتناع عن التبليغ:أ. 

العرض والشرف هي أكثر األسباب التي منعت النساء اللواتي تعرضت بناتهن 	 
العتداء جنسي عن التبليغ عنه.

 اذ 62.5% من النساء اللواتي أعلنَّ أنهن لم يبلغن عن االعتداء الجنسي الذي طال 	 
بناتهن بسبب العرض والشرف، ألن سمعتهن ستتأثر وسيرفضهن المجتمع. وقد 

تبين أن 62.5% لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن عائالتهن رفضت بسبب العرض 
والشرف. هذا كما تبين أن 25% لم يبلغن ألن ال أحد سيصدقهن، و12.5% لم يبلغن 

ألن ليس لديهن ثقة أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية.

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك تعدى 
مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء تعرضت بناتهن لالعتداء الجنسي، لم يبلغن عن هذا االعتداء 	 
بسبب العرض والشرف.

6 من أصل 10 نساء تعرضت بناتهن لالعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن 	 
عائالتهن رفضت بسبب العرض والشرف.

3 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي لم يبلغن عن هذا االعتداء ألن ال أحد 	 
سيصدقهن.

ليس لدي ثقة أنه بامكاني الوصول 
الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

%62.٥

%2٥،٠

%12،٥

%13

بسبب العرض والشرف، ستتأثر 
سمعتي / سيرفضني المجتمع

عائلتي رفضت بسبب العرض 
والشرف

ال أحد سيصدقني

الجاني يتمتع بنفوذ

لماذا لم تّبلغي؟ 

%62.٥



الجهة التي يتم تبليغها:ب. 

أما اللواتي بلغن، فقد بلغت 60% منهن السلطات األمنية والقضائية، بينما بلغت 	 
20% منهن األهل والعائلة، وبلغت 20% احدى الجمعيات.

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا 	 
السؤال لذلك تعدى مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن السلطات األمنية والقضائية.	 

2 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن األهل والعائلة.	 

2 من أصل 10 نساء تعرضن لالعتداء الجنسي، بلغن احدى الجمعيات.	 

من َبّلغت؟

%1٠%1٠

%2٠

السلطات األمنية 
والقضائية

المدرسةاألهل-العائلة وضعت منشور إحدى الجمعيات
عبر مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي

%6٠

%2٠



المشاركات اللواتي لم تتعرض بناتهن إلعتداء جنسي:. 2

غالبية النساء )85%( اللواتي لم تتعرض بناتهن العتداٍء جنسي، أعلن أنهن سيبلغن 	 
في حال لو تعرضت بناتهن لهذا االعتداء

9 من أصل 10 نساء لم تتعرضن بناتهن العتداٍء جنسي، أعلن أنهن سيبلغن في حال 	 
لو تعرضن لهذا االعتداء

هل بّلغتي؟

نعم        كال     رفضت اإلجابة

8٥،3 نعم

12،2 كال

2،٥% رفضت اإلجابة



أسباب االمتناع عن التبليغ:ت. 

العرض والشرف هي أكثر األسباب التي قد تمنع النساء اللواتي قد تتعرض بناتهن 	 
العتداء جنسي عن التبليغ عنه، اذ 61% من النساء اللواتي أعلنَّ أنهن لن يبلغن 

في حال تعرضت بناتهن العتداء جنسي أعلن أن السبب هو العرض والشرف، ألن 
سمعتهن ستتأثر وسيرفضهن المجتمع. وقد تبين أن 30% لن يبلغن ألن عائالتهن 

سترفض بسبب العرض والشرف. كما تبين أن 19% لن يبلغن ألن ليس لديهن ثقة 
أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية...

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك 
تعدى مجموع النسب المئة.

6 من أصل 10 نساء لن يبلغن في حال تعرضت بناتهن العتداء جنسي بسبب العرض 	 
والشرف

3 من أصل 10 نساء لن يبلغن في حال تعرضت بناتهن العتداء جنسي ألن عائالتهن 	 
سترفض بسبب العرض والشرف

2 من أصل 10 نساء لن يبلغن في حال تعرضن العتداء جنسي ألن ليس لديهن ثقة 	 
أنه بامكانهن الوصول الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

%6٠،8

18،6

%12،٧

%٧

بسبب العرض والشرف، ستتأثر 
سمعتي / سيرفضني المجتمع

عائلتي سترفض بسبب العرض 
والشرف

ليس لدي ثقة أنه بامكاني الوصول 
الى نتيجة / العقوبة لن تكون جدية

آخذ حقي بنفسي

لماذا لن تّبلغي؟ 

ال أحد سيصدقني

%3٠،4



الجهة التي يتم تبليغها:	. 

أما اللواتي سيبلغن، فقد أعلنت 85% منهن أنهن سيبلغن السلطات األمنية 	 
والقضائية، وأعلنت 47% منهن أنهن سيبلغن األهل والعائلة...

تجدر االشارة الى أنه كان يحق للمجيبات اعطاء أكثر من االجابة للرد على هذا السؤال لذلك 
تعدى مجموع النسب المئة.

8 من أصل 10 نساء أعلن أنهن قد يبلغن السلطات األمنية والقضائية في حال 	 
تعرضت بناتهن العتداء جنسي.

5 من أصل 10 نساء أعلن أنهن قد يبلغن األهل والعائلة في حال تعرضت بناتهن 	 
العتداء جنسي.

من ستَبّلغين؟

%8،٥
%٥

%2%1%٠,1

%46،9

%8٥،2

السلطات 
األمنية 

والقضائية

إبنتي المدرسةاألهل-العائلة
متزوجة 

هي التي 
تقرر

إحدى 
الجمعيات، 

حددي

أحد 
األصدقاء

وضعت 
منشور 

عبر مواقع 
التواصل 
اإلجتماعي




