برنامج وضع المرأة في الشرؽ
األوسط وشماؿ إفريقيا
)(SWMENA
التحرش والعنؼ
التركيز عمى لبناف | موجز بشأف حرّية المرأة في التنقؿ والتحرر مف
ّ
االنتخابية ( )IFESومعهد البحوث
الدولية لمنظـ
برنامج مف إعداد المؤسسة
ّ
ّ
الكندية لمتنمية
في السياسات المتعمِّقة بالمرأة ( )IWPRبتمويؿ مف الوكالة
ّ
الدولية ()CIDA
ّ

حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف

موجز عن الموضوع

التحرش والعنف
حرية المرأة في التنقل والتحرر من
ّ
ّ

نظػػرت د ارسػػة وضػػع الم ػرأة فػػي الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ إفريقيػػا  SWMENAفػػي درجػػة تمتػػع الم ػرأة فػػي لبنػػاف بحريّػػة التنقػػؿ بعيػػدا عػػف
ضػػطوطات األسػرة أو المجتمػػع كمػػا عالج ػت الد ارسػػة السػػموكيّات العامػػة لمنػػاس تجػػا العنػػؼ الممػػارس بحػػؽ المػرأة والعنػػؼ المنزلػػي بشػػكؿ
خػػاص ،ومػػدت تقبػػؿ النػػاس أو رفضػػهـ لهػػنا النػػوع مػػف العنػػؼ وتػػرد هػػن المواضػػيع فػػي محاولػػة السػػتيعاق ع اػػات القػ ّػوة داخػػؿ األس ػرة
والمجتمع ومواع المرأة ضمف هن الع اة
بحرية التنقل والتجمع
حدود مرتبطة
الرسم  - 1تُفرض عمى العديد من النساء
ٌ
ّ
تصرفاتهف
نسبة النسا المواتي ُيبمّطف عف وجود حظر عمى ّ
10% 4% 2%
11% 8%

84%
21%

13% 5% 1%

مغادرة المنزل من دون إذن

60%

حساسة أمام العائمة…
التعبير عن الرأي بخصوص مواضيع
ّ

81%

9% 3% 1%
حظر مطمق

ٍ
خوف أو ضغط
االنتقل في المساحات العامة من دون

التجمع مع أشخاص من اختيارىا
ّ

87%
حظر نسبي

نسبية
حرية
ّ
ّ

حرية مطمقة
ّ

المرأة في المساحات العامة

المدنيػػة
تُسػػهـ اػػدرة الم ػرأة عمػػى التنقػػؿ فػػي حرّيػػة وأمػػاف داخػػؿ المسػػاحات العامػػة فػػي تحديػػد اػػدرتها عمػػى المشػػاركة مشػػاركة كاممػػة فػػي حيػػاة مجتمعهػػا
ّ
التجمػع مػع أشػخاص مػف اختيػارهف،
االاتصادية وعميه ،طُرحت عمى المستطمعات أسئمة بشأف درجة الحرّية أو القيد التػي تشػعرف بهػا فػي
السياسية و
و
ّ
ّ
ّ
والتعبيػػر عػػف رأيهػف بشػػأف مواضػػيع مهمػػة أمػػاـ أفػراد األسػرة والجيػراف أو األصػػداا ؛ مطػػادرة المنػػزؿ مػػف دوف طمػػق ا نف؛ والتن ّقػػؿ فػػي المسػػاحات

العامة مف دوف خوؼ أو ضطط





هف مقابػؿ  %9مػف النسػا
ػأف  %87مػف المسػتطمعات يشػعرف بحرّيػة مطمقػة فػي
التجمػع مػع أشػخاص مػف اختيػار ّ
األوؿ ب ّ
ّ
يفيد الرسػـ ّ
نسبيا أو مطمقا عمى اختيارهف التجمعات التي تريد
نسبية فقط  %4منهف أفدف ّ
بأنهف يعانيف ايدا ّ
المواتي يشعرف بحرّية ّ
نسبية أو مطمقة في التنقؿ في المساحات العامة
غمبية الساحقة مف افراد العينة مف النسا ( )%94انهف يتمتعف بحرّية ّ
أعمنت األ ّ
غالبيػػة النسػػا المسػػتطمعات انهػػف يتمػػتعف بحرّيػػة فػػي التعبيػػر عػػف ال ػ أر
تشػػعر
ّ

األصداا

بشػػأف مواضػػيع مهمػػة أمػػاـ أف ػراد األس ػرة والجي ػراف أو
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حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف

موجز عن الموضوع

تقدميا في السن
حرية المرأة في مغادرة المنزل مع ّ
الرسم  - 2تنامي ّ

نسبة النسا المواتي يتمتعف بالحريّة أو يواجهف حظ ار في مطادرة المنزؿ مف دوف إنف
20%

16%
10%
7%
3%

13%
8%

30%

46%

45-54

72%

11%

55+

82%
حظر نسبي

نسبية
حرية
ّ
ّ

25-34
35-44

69%

17%

حظر مطمق



27%

16%

9%

4% 3%

38%

18-24

حرية مطمقة
ّ

الحؽ بمطادرة المنزؿ مف دوف إنف فقد أظهرت النتػائج تمتػع نسػبة أاػ ّؿ مػف النسػا بحرّيػة ممالمػة إن اعمػف %66
يخص
أما في ما
ّ
ّ
ّ
نسبية واع ف واحدة مف
ة
ي
ر
بح
يشعرف
أنهف
هف
من
%
12
ف
اع
مقابؿ
،
ياق
ا
و
لمنهاق
مطمقة
ة
ي
ر
بح
تمتعهف
عف
المستطمعات
مف
ّ
ّ
ّ

أصؿ كؿ خمس نسا (حوالى  )%29عف وجود ايد نسبي أو مطمؽ
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موجز عن الموضوع

بحري ٍة أكبر في مغادرة المنزل من دون إذن
الرسم  – 3النساء المقيمات عمى طول الساحل يتمتعن
ّ

تمتعهف بحريّة مطمقة موزعة بحسق المحافظات
نسق النسا المواتي يُفدف عف
ّ



وتزداد نسبة النسا المواتي يشعرف بحرّية في
مطػػادرة المنػػزؿ مػػف دوف إنف مػػع التقػػدـ فػػي
الس ػ ػػف (الرس ػ ػػـ  )1وه ػ ػػي تختم ػ ػػؼ ب ػ ػػاخت ؼ

North

المحافظات (الرسـ )3



ػأف أكلػ ػػر مػ ػػف لمػ ػػث النسػ ػػا
يفيػ ػػد الرسػ ػػـ  4بػ ػ ّ
تعرضػهف لتحر ّشػات مػف
( ،)%35تفدف عف ّ

Beqaa

Mt Lebanon

ابػ ػػؿ الرجػ ػػاؿ لػ ػػدت تواجػ ػػدهف خػ ػػارج المنػ ػػزؿ

Beirut

ػواية
حيث يصػدر هػؤال تعميقػات مزعجػة وس ّ

تحرشػػية ويقػػدموف عمػػى تصػ ّػرفات مزعجػػة
أو ّ
كػػ ػ ّؿ م ػ ػ ّػرة تج ػ ػ ّػرأت فيه ػ ػػا المػ ػ ػرأة عم ػ ػػى ارتي ػ ػػاد

األمػ ػ ػ ػ ػ ػػاكف العامػ ػ ػ ػ ػ ػػة واعمػ ػ ػ ػ ػ ػػف  %16مػ ػ ػ ػ ػ ػػف

المسػ ػ ػػتطمعات عػ ػ ػػدـ تعرضػ ػ ػػهف لملػ ػ ػػؿ هػ ػ ػػن
التحرش ػػية اال ف ػػي م ػػا ن ػػدر ف ػػي
ػموكيات
الس ػ ّ
ّ
ح ػػيف افػ ػػادت نسػ ػػبة  %39مػ ػػنهف عػ ػػف عػ ػػدـ
ػموكيات ممالمػػة صػادرة عػػف
تعرضػهف أبػػدا لس ّ
ّ
رجاؿ



Completely
free
لمغادة المنزل دون إذن
toكاممة
حرية
leave house
أاؿ مف %86
< 80%
 %86إلى 80-85% %85
أكلر مف %85
> 85%

Nabatieh
South

بأنػػه فػي حػػيف ال تتعػ ّػدت نسػػبة
ُيبػيِّف الرسػػـ ّ 5

ػجمة بش ػػأف التعميق ػػات أو األصػ ػوات الناجم ػػة ع ػػف تح ػ ّػرش ،تع ػػاني واح ػػدة م ػػف أص ػػؿ ك ػػؿ خمس ػػة
االحتك ػػاؾ الجس ػػد النس ػػق المس ػ ّ
مستطمعات(نسبة  )%11مػف لمػس أو اػرص ضػد ارادتهػا لػدت تواجػدها فػي المسػاحات العامػة وفػي حػيف اعمنػت امّػة (نسػبة )%2

تعرضػػها لهػػن الممارسػػات فػػي غالػػق األحيػػاف
أنهػػا تعػػاني مػػف هكػػنا تصػ ّػرؼ كمّمػػا خرجػػت إلػػى األمػػاكف العامػػة ،تفيػػد نسػػبة  %6عػف ّ
بأف هن الممارسات نادرة
وتفيد ّ %25
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حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف

موجز عن الموضوع

المبنانية فورد فيػه السػؤاؿ التػالي" :لػدت التواجػد فػي العمػؿ كػـ
تتعرض لها المرأة
شمؿ االستط ع مكاف العمؿ حيث تكلر
التحرشات التي َّ
ّ
ّ
جسديا بالمرأة أو ُيصدر حيالها أصوات وتعميقات أو حركات غير مرحَّق بها؟"
مرة ُيقدـ فيها الرجؿ عمى االحتكاؾ
ّ
ّ


ػأف  %5م ػػف النس ػػا ُيع ػػانيف تحرش ػػا
يفي ػػد الرس ػػـ  6ب ػ ّ
جنسيا في مكاف العمؿ ك ّؿ يػوـ أو فػي غالػق األيػاـ
ّ

واػػد افػػادت

وهػػنا يشػػمؿ التحػ ّػرش الشػػفهي والجسػػد
تعرضػػها لهػػنا النػػوع مػػف التصػ ّػرفات
نسػػبة  %5عػػف َّ
الص ػػادرة ع ػػف الرج ػػاؿ احيان ػػا واف ػػادت نس ػػبة %24

بأنهػا نػػاد ار مػا تتعػ ّػرض لهػن التصػ ّػرفات ولقػد اعمنػػت
ّ
النسبةاالكبر(  )%76مف النسا عف عػدـ تعرضػهف

تحرش تصدر عن الرجال في
الرسم  :4تعاني المرأة
ّ
سموكيات ّ
المساحات العامة

تصرفات
تعرض المرأة يحا ات جنسيّة ،وأصوات وتعميقات أو ّ
وتيرة ّ
غير مرغوق بها
مرة
في ك ّل ّ
%9

متحرش في مكاف العمؿ
يوما ل ّ

أبداً

%39
في غالب
األحيان
%26

التحرش الجنسي في مكان العمل
الرسم :6
ّ
نسبة الحاالت التي تتعرَّض فيها المرأة أو تُشاهد رج يحتؾ
َّ
مرحق
جسديّا بامرأة أو يُصدر حيالها أصوات أو حركات غير

بها(العدد=)1389

أحياناً
5%

%26

الرسم  :5االحتكاك الجسدي أق ّل شيوعاً
نسبة النسا المواتي يوردف وجود احتكاؾ جسد غير مرغوق
به في المساحات العامة (العدد = )2000
مرة
في ك ّل ّ
1%

ك ّل يوم أو

معظم األيام
5%

ناد ارً

أبداً
76%

معظم الوقت
7%

ناد ارً
14%

ناد ارً
15%

أبداً
78%
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حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف

موجز عن الموضوع

المرأة في المساحات الخاصة

هدؼ استط ع ال أر الى معرفة موااؼ المبنانييف مف موضوع العنؼ المنزلي في لبناف ففي حيف حاولت استط عات أخػرت (مػل بعػض

ػحة) ايػػاس معػػدالت العنػػؼ المنزلػػي حيػػاؿ الم ػرأة ،عمػػد برنػػامج  SWMENAإلػػى ايػػاس أر المجتمػػع
االسػػتط عات حػػوؿ السػػكاف والصػ ّ
والمعايير المعتمدة حياؿ العنؼ المنزلي بشكؿ عاـ وفي بعض الظروؼ االفتراضية بشكؿ خاص
الرسم  :7يختمف قبول المرأة لمعنف المنزلي باختالف الطوائف
4%2%
1%

93%

مجموع النساء = 1994

5% 2%
0%

93%

الدرزيات (العدد = )106
ّ

6% 2%
1%

90%

الشيعيات (العدد = )504
ّ

4% 3%2%

91%

السنيات (العدد = )519
ّ

2%
1%

المسيحيات (العدد = )864
ّ

97%

حد كبير
قبول إلى ٍّ

قبول نسبي

رفض نسبي

رفض مطمق

موزعة بحسق االنتما الطائفي
ُي ّبيف الرسـ  7مدت تقبؿ المرأة لمعنؼ المنزلي بشكؿ عاـ ويورد النسق ّ


بأنػػه مرفػػوض
كميػػا فػػي المجتمػػع مقابػػؿ نسػػبة  %4تشػػعر ّ
ػأف العنػػؼ المنزلػػي مرفػػوض ّ
بصػػورة عامػػة ،تشػػعر نسػػبة  %93مػػف النسػػا بػ ّ
ػبيا أو شػػائعا ل سػػا ة الجسػػدية التػي تتعػ ّػرض لهػا الزوجػػة عمػػى يػػد
ػبيا تفيػػد نسػػبة ّ %3
بأنهػػا لمسػػت فػػي المجتمػػع المحمّػػي تقػػب نسػ ّ
نسػ ّ
الزوج



تُ ِّ
المسيحية مستويات رفض أعمى لمعنؼ المنزلي حيث أفادت نسبة  %97مف اتباع الطوائؼ المسيحية عف أف هػنا
سجؿ المجتمعات
ّ
السموؾ مرفوض رفضا مطمقا بينما اعمف  %2فقط عف تقبمه إلى ٍّ
حد كبير



السنية والشيعّية وتشعر نسبة تزيد عمى %96
ويبدو ا نعاف لمعنؼ الجسد الن ُيمارسه الزوج أكلر شيوعا في صفوؼ الطائفتيف
ّ
ػأف العنػػؼ
ػأف العنػػؼ مرفػػوض بالكامػػؿ ولكػ ّػف نسػػبة تنػػاهز  %4مػػف الشػػيعة و %5مػػف السػ ّػنة تفيػػد بػ ّ
مػػف النسػػا فػػي هػػن المجتمعػػات بػ ّ
نسبيا أو إلى ٍّ
حد كبير
المنزلي مقبوؿ ّ
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موجز عن الموضوع

ػأف العنػؼ الجسػد الػن ُيمارسػه
أفادت نسبة  %93مف الدرزّيات عف رفضها العنؼ المنزلي رفضا كام مقابػؿ نسػبة  %5افػادت ب ّ
نسبيا في المجتمع المحمّي
الزوج بحؽ الزوجة مرفوض ّ

سػؤؿ المسػػتطمعوف والمسػػتطمعات عػػف األسػػباق التػػي اػػد تػػدفع الػبعض إلػػى ممارسػػة العنػػؼ المنزلػػي وجػػرت تصػػنيؼ ا جابػػات المستفيضػػة
ضػػمف فئػػات وأمكػف المجيػػق الواحػػد أف يػػورد لػ ث إجابػػات يعػػرض الجػػدوؿ راػػـ  2األسػػباق العشػرة االكلػػر شػػيوعا" فػػي تبريػػر ممارسػػة
العنؼ ضد المرأة كما حددتها النسا واالسباق المقابمة التي حددها الرجاؿ بحسق اهميتها.
الجدول  – 1ما ىي برأيك األسباب التي قد تدفع البعض إلى ممارسة العنف المنزلي؟

 %مف المجموع؛ األسباق العشرة األكلر شػيوعا المسػتقاة مػف إجابػات النسػا مرتبػة بحسػق

النساء

(العدد = )0222

الرجال

(العدد = )756

ترتيق األهميّة
الزوج مرهؽ

38%

30%

الزوجة ارتكبت خطأ /تستحؽ التعنيؼ/تستحؽ العقاق

23%

27%

بسبق الفقر

19%

20%

المستوت التعميمي متدف

13%

11%

اصور التواصؿ/التفاهـ بيف الزوجيف

12%

16%

8%

6%

عناد الزوجة

6%

4%

المحمية أو التقاليد/التربية
لقافية/إنعاف بعض المجتمعات
ّ
أسباق ّ

5%

2%

انعداـ األخ ؽ

3%

2%

الخيانة

2%

4%

الزوج ُيسرؼ في الشرق



بصػػورة عامػػة ،أورد الرجػػاؿ والنسػػا أسػػبابا متشػػابهة لتعميػػؿ العنػػؼ ووتيرتػػه حيػػث تمتقػػي أبػػرز ل لػػة أسػػباق أوردتهػػا الم ػرأة مػػع أبػػرز



أما لاني أبرز األسباق فهو احتماؿ أف تكوف الزوجة اد ارتكبت خطأ ولقد ورد هنا السبق في صفوؼ الرجاؿ أكلػر منػه بػيف النسػا
ّ
( %17لمرجاؿ في مقابؿ  %13لمنسا )

الزوجيػة هػو السػبق األساسػي و ار
ػأف ضػطط الحيػاة
ّ
أسباق أوردها الرجؿ وفقا لموتيرة نفسها تقريبا ولقد أفاد الرجاؿ والنسا سواسية ب ّ
العنؼ المنزلي ( %38مف النسا و %36مف الرجاؿ)

برنامج وضع المرأة في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبناف
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الصفحة 7

حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف

موجز عن الموضوع

شخصيا ّأنه مف المقبوؿ أف ُيقدـ رج ٌؿ عمى ضرق زوجته (الرسـ )8
امة مف المستطمعيف والمستطمعات يعتبروف
ّ
تتعرض الزوجة لمضرب عمى يد زوجيا في
الرسم  -8ىل يجوز برأيكم أن َّ
بعض الحاالت؟

نسبة المجيبيف بػ "نعـ" بحسق مستويات التحصيؿ العممي َّ
موزعة بيف الرجاؿ والنسا

11%

12%

11%

9%

9%
5%

5%

2%
تكمٌلً

ثانوي

الرجل (العدد = )743





ابتدائً

دون االبتدائً

المرأة (العدد = )1972

في صػفوؼ المػرأة ،يتنػااص ابػوؿ العنػؼ المنزلػي مػع تنػامي التحصػيؿ العممػي فػالمرأة التػي ل ّػـ تحصِّػؿ التعمػيـ االبتػدائي هػي األكلػر
مػي إلػػى الموافقػػة عمػػى العنػػؼ المنزلػػي وتبمػ النسػػبة  %21وتػػنخفض هػػن النسػػبة إلػػى النصػؼ بػػيف المػواتي أتممػػف التعمػػيـ االبتػػدائي
حصمف التعميـ اللانو أو العالي
والتكميمي وتعود لتنخفض بمقدار النصؼ مجددا في صفوؼ النسا المواتي ّ
وفي صفوؼ الرجاؿ ،ال ُي َّ
السموكيات بحسػق مسػتوت التحصػيؿ العممػي ،حيػث يػرت واحػد مػف أصػؿ كػؿ عشػرة
سجؿ تطيير تمقائي في
ّ
رجاؿ ّأنه مف المقبوؿ أف يقوـ الرجؿ بضرق زوجته

الست أدنا :
إضافة إلى السؤاؿ بشأف تقبؿ فكرة ضرق الرجؿ زوجته بشكؿ عاـ ،تـ السؤاؿ حوؿ مدت تقبؿ الفكرة في الحاالت
ّ
مسؤولياتها
 الزوجة تُهمؿ
ّ
 الزوجة غير مطيعة وال تحترـ أوامر الزوج
 الزوجة تُهمؿ األطفاؿ
 الزوجة تُحاوؿ أف تفرض رأيها

 الزوجة تطادر المنزؿ مف دوف إع ـ الزوج
 الزوجة ترفض ممارسة الجنس



ػؽ المػرأة لػيس مبػػر ار
ػأف العنػػؼ المنزلػي بح ّ
الم َّبينػة أعػ ُ ،يفيػد  %83مػػف النسػا و %79مػف الرجػػاؿ ب ّ
مػف منطمػؽ ا جابػػات الخمػس ُ
عمى ا ط ؽ

ُيبػػيِّف الرسػػـ  9ل لػػة مػػف هػػن األسػػباق كمػػا أوردتهػػا النسػػا وبحسػػق مسػػتوت التحصػػيؿ العممػػي واتبػػع االسػػتط ع الػػنمط نفسػػه فػػي
االستع ـ عف األسباق الل لة األخرت التي أوردها المجيبوف

برنامج وضع المرأة في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا)(SWMENA
التركيز عمى لبناف
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الصفحة 8

حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف


موجز عن الموضوع

أظهػرت النتػائج وجػػود ع اػة عكسػػية بػيف نسػػق تقبػؿ فكػرة العنػؼ مػػف جهػة والتحصػػيؿ العممػي مػػف جهػة أخػػرت فػي كػ ِّػؿ مػف الحػػاالت
اع  ،بحيث لوحظ تراجع نسق تقبؿ العنؼ لدت االرتفاع عمى مؤشر التحصيؿ العممي



ػأف ضػػرق الػػزوج زوجتػػه مسػ َّػوغ دائمػػا أو فػػي بعػػض األحيػػاف فػػي
تػػرت نسػػبة  24إلػػى  %29مػػف النسػػا الم ػواتي لػػـ ُيػػتممف االبتػػدائي بػ ّ
الحاالت المنكورة
الرسم  :9أي من الظروف أدناه التي قد يُسبب العنف المنزلي وضرب الرجل زوجتو ،يُعتبر مبر ارً عمى الدوام ،مبر ارً
أحياناً ،غي مبرر عمى اإلطالق

النسق بحسق درجات التحصيؿ العممي

أىممت الواجبات المنز ّلية

4% 10%

86%

دون االبتدائي (العدد = )189

90%

2% 8%

تعميم ابتدائي (العدد = )440

92%

2% 6%

مستوى تكميمي (العدد = )514

95%

 1% 4%تعميم ثانوي (العدد = )515

95%

 1% 4%تحصيل جامعي وشيادات عميا (العدد…
أىممت األطفال

81%

14%

84%

5%

5% 11%
3% 9%

88%

دون االبتدائي (العدد = )189
تعميم ابتدائي (العدد = )440
مستوى تكميمي (العدد = )513

92%

 2% 6%تعميم ثانوي (العدد = )543

94%

 2% 5%تحصيل جامعي وشيادات عميا (العدد…
خرجت من دون إعالم زوجيا
13%

83%
86%

3% 11%

92%

2% 6%

مستوى تكميمي (العدد = )513

5%
1%
تحصيل جامعي وشيادات عميا (العدد…
3%
1%

96%



تعميم ابتدائي (العدد = )440
تعميم ثانوي (العدد = )542

94%

ليس مبر ارً عمى اإلطالق

 4%دون االبتدائي (العدد = )189

مبرر أحياناً

مبرر عمى الدوام

وت اروحت نسبة النسا المواتي اعتبرف أف العنؼ المنزلي مبرر دائما فػي الحالػة المػنكورة أو فػي بعػض األحيػاف بػيف  %8-4فػي
حصمف التعميـ اللانو أو العالي
صفوؼ النسا المواتي ّ
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الصفحة 9

حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف

موجز عن الموضوع

ػؽ المػرأة التػػي تجمعػػه بهػػا ع اػػة غيػػر الػػزواج وجػػا فػػي االسػػتط ع
ُيعػػالج السػؤاؿ األخيػػر فػػي هػػن الفقػرة الجػرائـ التػػي يرتكبهػػا الرجػػؿ بحػ ّ
السؤاؿ التالي" ،كما تعمـ ،يرتكق األاارق النكور في بعض األحياف جريمة اتؿ أو عنؼ بحؽ المرأة في العائمة انتقاما لشرؼ العائمة حيف

ترتكق هن المرأة الزنا أو تُقيـ ع اػة جنسػية ابػؿ الػزواج .ومػف المعمػوـ أف القػانوف المبنػاني ال يُعااػق عمػى هػن األفعػاؿ عمػى اعتبػار أنّهػا
"جرائـ شرؼ" هؿ تؤيِّد تعديؿ القانوف بحيث يُعااق مرتكبي هن الجرائـ أـ تؤيِّد ا بقا عمى القانوف في صيطته الحاليّة؟"
ٍ
عنف بحق المرأة في العائمة
تؤيد تعديل القانون بحيث ُيعاقب مرتكبي جريمة قتل أو
الرسم  : 10ىل ِّ
انتقاماً لشرف العائمة حين تزني ىذه المرأة أو تُقيم عالق ًة جنسي ًة قبل الزواج؟
الرسـ يظهر نسبة المؤيديف لمعاابة مرتكبي جرائـ الشرؼ حسق الجنس والفئة العمرية (أ مف أ

86%

88%

89%
75%

أكثر من  55سنة



70%

من  35إلى 54
الرجال (العدد = )748

83%

من  18إلى 34

النساء (العدد = )1984

غالبية الرجاؿ ( )%74والنسا ( )%86تطيير القانوف الجزائي إفساحا بالمجاؿ أماـ م حقة مرتكبي "جػرائـ الشػرؼ" ولكػف
تؤيد
ّ
ّ
جماليػػة مػػف الرجػػاؿ التػػي عارضػػت تج ػريـ ج ػرائـ الشػػرؼ ( )%16تنػػاهز ضػػعؼ نسػػبة النسػػا
أف النسػػبة ا
ّ
تجػػدر ا شػػارة إلػػى ّ
المواتي ُيعارضف تطيير القانوف ()%24
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الصفحة
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حريّة المرأة في التنقل والتحرر من التحرّش والعنف





موجز عن الموضوع

ولكنػه يبقػى عمػى حالػه بػيف الفئػات
بحسق الرسػـ  ،26يختمػؼ الػدعـ لتجػريـ جػرائـ الشػرؼ فػي صػفوؼ الرجػاؿ بػاخت ؼ العمػر ّ
أمػػا الػػدعـ لتطييػػر القػػانوف لتج ػريـ ج ػرائـ الشػػرؼ فهػػو األدنػػى فػػي صػػفوؼ المجموعػػات األصػػطر سػ ّػنا( ،الفئػػة
العمرّيػػة النسػ ّ
ػائية ّ
العمرّية  34 – 28سنة)
يت ػراوح الػػدعـ لتج ػريـ ج ػرائـ الشػػرؼ فػػي صػػفوؼ الرجػػاؿ بػػيف ( %76لمفئػػة العمرّيػػة  )34-28و( %75لمفئػػة العمرّيػػة )54-35
فػ( %86لمفئة العمرّية  55وما فوؽ)

أما في صفوؼ النسا  ،فتتراوح معدالت الدعـ بيف  %83لممجموعات األصػطر س ّػنا أ فئػة  34-28سػنة و %88لممجمػوعتيف
ّ
سنا –  %89لمنسا بيف عمر  54 -35سنة و %88لمنسا مف عمر  55سنة وما فوؽ
األكبر ّ
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