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أهداف البحث التً حّددتها منظمة كفى عنف واستغالل

الرأي العام حٌال العنف األسريتحدٌد درجة وعً 1.

حٌال العنف األسريتقٌٌم نظرة الرأي العام وسلوكه 2.

ةتقٌٌم درجة ثقة الرأي العام 3. ٌّ ٌّة والمدن فً الشرطة، وفً المحاكم الدٌن

م الخدمات لضحاٌا العنف األسريتقٌٌم الوعً العام حٌال المؤسسات . 4 التً ُتقدِّ

ٌّة العنف 2014/293تقٌٌم درجة الوعً العام حٌال القانون . 5 وحقوق ضح

األسري العنف من األسرة أفراد وسائر النساء حماٌة حول 293 رقم القانون ُسن   ،2014 عام*
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نة ٌّ ة الع ٌّ ٌّة وهٌكل المنهج
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ٌّة البحث منهج

ت• ٌّة مقاربة باستخدام الدراسة أُعدِّ .كم

  .ودّربتهم Ipsos اختارتهم متخّصصون أفراد المقابالت أجرى•

  .لوجه وجها   مقابالت شكل على الدراسة أجرٌت•
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نة  ٌّ ة الع ٌّ ٌّة عن السكان فً لبنان)مقابلة  1000هٌكل ٌّنة تمثٌل (ع
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ٌّة والتزامها الفاعل بتنظٌم  ٌُعزا التقّدم فً مسٌرة مكافحة العنف األسري بشكٍل أساسً إلى جهود منظمات غٌر حكوم
.حلقات متوالٌة من حمالت التوعٌة والتأثٌر؛ وُتعّد منظمة كفى عنف واستغالل من أكثر المنظمات شهرة  فً هذا الحقل

ٌّن على كفى أن ُتتابع الجهود المبذولة فً سبٌل التوعٌة على العنف األسري فً صفوف المواطنٌن ات مع التركٌز /ٌتع

ٌّة  بهدف الحّد من العنف األسري ( مثل البقاع والشمال حٌث معّدل الضحاٌا مرتفع)بالدرجة األولى على المناطق الرٌف

ٌُترجم معّدالت مرتفعة .فً لبنان الذي 

ًّ والتقّدم المحرز مؤخرا  فً سبٌل دعم  ٌّة حٌال قوى األمن الداخل ٌّة اإلٌجاب ٌُمكن أن تبنً كفى على النظرة الحال
ات فً لبنان على إحالة قضاٌا العنف األسري أمام السلطات /ات والمقٌمٌن/مناهضة العنف األسري وتشجٌع المواطنٌن

.وهذه الحاجة أشّد إلحاحا  فً منطقتً الجنوب والبقاع. المختصة

من خالل بذل المزٌد من  2014/293القانون أخٌرا  ولٌس آخرا ، باستطاعة كفى أن ُتعزز الوعً العام والنظرة إلى 
ٌُصبح القانون مناسبا  للضحاٌا بدرجة أكبر . الجهود فً سبٌل الحّد من الثغرات الحالٌة ف

الموجز اإلداري



10 © 2016 Ipsos.

الموجز اإلداري
(1/2)التعّرف علٌه والنظرة إلٌه والسلوك المّتبع : العنف األسري فً لبنان

ات على مسألة العنف األسري من خالل وسائل اإلعالم فً خالل السنتٌن المنصرمتٌن بواسطة /تعّرف جمٌع اللبنانٌٌن

ٌّة ما الفئة الشبابٌة)وسائل التواصل االجتماعً ، وأٌضا  بدرجة ملموسة من خالل حلقات الحوارو األخبار التلفزٌون ٌّ (.ال س

ات بأّنهم ٌعرفون شخصٌا  ضحاٌا معّرضٌن للعنف األسري؛ /ات اللبنانٌٌن/وعلى صعٌٍد آخر، ٌدّعً العدٌد من المواطنٌن

ٌّة عنف أسري 1.7شخص بمعّدل حٌث ٌعرف كلّ  .ٌبلغ العدد ذروته فً منطقتً البقاع والشمال. ضح

م الخدمات  من المهم التنوٌه بأّن جزءا  كبٌرا  من السكان، أبرزهم نساء قد سمعوا بالمؤسسات أو المنظمات التً ُتقدِّ

.  من األصوات% 90للنساء المّعنفات؛ وتحصد كفى نسبة  تزٌد على 

ا   ٌّ ُتفٌد نسبة ال تزٌد على ثلث )ولكّن الوعً العام بشأن القوانٌن التً ترعى شؤون العنف األسري فً لبنان متدّن نسب

(.  2014/293: السكان بأّنها مطلعة على القانون ذات الصلة
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(2/2)التعّرف علٌه والنظرة إلٌه والسلوك المّتبع : العنف األسري فً لبنان

ل مٌلٌ إلى ُنصح النساء الضحاٌا بالتقّدم بشكوى لدى التعّرض للعنف األسري ٌُسجَّ .بصورٍة عامٍة، 

ٌّما فً وسط الطائفة الشٌعٌة وسّكان الجنوب )ولكن، ترى نسبة ثلث السّكان بأّن اللجوء إلى العائلة هو خٌاٌر أفضل  الس

(والبقاع

ٌّة تناٍم ملحوظ فً ثقة الرأي العام بسلوك قوى األمن الداخلً حٌال العنف األسري .لوحظ بصورٍة إجمال

.ات التشجٌع على االتصال بالشرطة واللجوء إلى جهة مختصة كلّما تعّرضوا لحالة عنف أسري/ٌلقى الكثٌرون

.  أّما الذٌن ٌمتنعون عن االتصال بقوى األمن الداخلً للتبلٌغ، فٌعتبرون المسألة شأنا  عائلٌا  ال ٌخّصهم

الموجز اإلداري



12 © 2016 Ipsos.

الموجز اإلداري
ٌّة ٌّة والمدن :النظرة إلى المحاكم الدٌن

ٌّة مثار جدل؛/ال تزال درجة ثقة اللبنانٌٌن ات فً المحاكم الدٌن

ٌّة رجال الّدٌن ال  فسّكان الجنوب هم األقلّ مٌال  إلى اإلٌمان بجدوى اللجوء إلى محاكم الشرع ظّنا  منهم أّن ذهن

. ُتساعد على تحقٌق نتائج منصفة

ٌّة، فٌنقسم الرأي العام بدوره بشأنها .أّما فً ما ٌخّص المحاكم المدن

ٌُعزا موقفهم بالدرجة األولى إلى اقتناعهم بأّن  ٌمٌل ُسّكان الجنوب أٌضا ، وبدرجة متنامٌة، إلى فقدان الثقة بها و

.هذه المحاكم فاسدة
ٌّة غٌر منصفة ٌّة والطائف . وبشكل عام ٌعتقدون أّن القوانٌن الدٌن
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ٌّة خالصات أساس
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ة للعنف األسري ٌّ التغطٌة اإلعالم

هل اطلعت من خالل وسائل اإلعالم فً خالل العامٌن المنصرمٌن على أي موضوع متصٍل بالعنف األسري؟ –1السإال 

97%

ل فً لبنان نسبة مرتفعة لجهة االّطالع على قضاٌا تتعّلق بالعنف األسري • .ُتسجَّ
ل نسب اّطالع أقلّ من غٌرها فً وسط المسٌحٌٌن • ٌّة وشمال جبل لبنان وجونٌة وجبٌل %( 91)ات /وُتسجَّ %(  89)وُسّكان بٌروت الشرق

N=1000

ن بالعنف األسري /سمعوا

بواسطة وسائل اإلعالم
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97% 87% 90% 92%

16% 29% 21% 8%
5% 7% 4% 5%

3% 1% 2% 4%

ٌّة  األخبار التلفزٌون
(741= ع)

المحاورات 
ٌّة  التلفزٌون

(  489=ع)

وسائل التواصل 
االجتماعً                    

(258= ع)

المسلسالت 
ٌّة                       التلفزٌون

(75= ع)

موضوع التغطٌة

ٌّة العنف األسري/حالة ضح

قانون الحماٌة من العنف األسري

ٌّة التً تصف نشاطاتها بشؤن العنف األسري المنظمات غٌر الحكوم

ٌّة تشرح قانون الحماٌة ٌّة كارٌكاتور  LBCIعلى قناة )حلقات زلفا / شخص

77%

51%

26%

8%

2%

2%

1%

1%

1%

ٌّة األخبار التلفزٌون

حلقات المحاورة

وسائل التواصل االجتماعً

ٌّة  (كفى)المسلسالت التلفزٌون

ٌّة اللوحات اإلعالن

الصحف

ٌّة األخبار اإلذاع

ٌّة حلقات المحاورة اإلذاع

الصحف

أٌن؟
ة للعنف األسري ٌّ التغطٌة اإلعالم

وما كان فحو الموضوع؟ –ب 1ٌن؟ السإال أ–أ 1السإال 

N=966

%(  40)والجنوب %( 35)أعلى فً وسط الفئة الشبابٌة 

%(20)والجنوب %( 11)أعلى فً وسط النساء 

%98أعلى فً الجنوب 

والشمال %( 91)، البقاع %(100)أعلى فً الجنوب 
ٌّة األكبر سّنا  %( 82) . والفئات العمر

ٌّة، تلٌها برامج المحاورة • ل األخبار التلفزٌون ُتشكِّ

ٌّة المصدر األساسً لالّطالع على العنف  التلفزٌون

األسري، تلٌها وسائل التواصل االجتماعً وهً األشّد 

%( 35)ارتفاعا  فً وسط األكثر شبابا  

من السكان مسلسل كفى التلفزٌونً% 8لم ٌذكر سوى •

جدٌر التنوٌه بأّن سكان الجنوب َسّجلوا أعلى نسبة •

إطالع على اإلطالق على مسألة العنف األسري فً 

.وسائل اإلعالم األربعة

قانون حماٌة النساء وسائر ”تّم التطّرف إلى 

من قبل “ أفراد األسرة من العنف األسري

أشخاص تعّرضوا للعنف األسري، وذلك من 

وسائل التواصل وحلقات المحاورة خالل 

االجتماعً
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االّطالع الشخصً على العنف األسري

ٌّة هإالء األشخاص؟–أ 2السإال  هل أنت مطلع شخصٌاً على أي شخٍص معّرٍض للعنف األسري؟ ال نحتاج إلى معرفة هو

كم شخٍص تعرف؟–ب 2السإال 

44%

%( 66)تقرٌبا  من السكان شخصٌا  شخصا  تعّرض لعنف أسري، النسبة أشد فً وسط سّكان البقاع % 44تعرف نسبة  •

%(52)والشمال 

ض للعنف األسري،  • ط عدد الضحاٌا المعلوم لدى كلّ فرد ومن بٌن الذٌن ٌعرفون شخصٌا  شخصا  تعرَّ .3.9ٌصل متوسِّ

ل  5.1ترتفع هذه النسبة فً الشمال لتصل إلى   .4.6وفً البقاع حٌث ُتسجِّ

ٌّون• ٌّة /ٌعرف اللبنان .  شخصٌا  تقرٌبا  تعّرضوا للعنف األسري 1.8نسبة  50-26ات من الفئة العمر

N=1000

تعرف شخصٌا  شخصا  /ٌعرف

تعّرض للعنف األسري

ٌّة، ٌعرف كلّ لبنانً ٌّة /بصورٍة إجمال ا   50-20ة من الفئة العمر ٌّ ٌّة  1.7تقرٌب ضح
. للعنف األسري
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نظرة الرأي العام وسلوكه

من العنف األسري؟ ٌُعانٌنما هً النصٌحة التً ُتسدٌها للنساء اللواتً –3السإال 

ٌّة األكثر شبابا  . ٌنصح نصف السّكان تقرٌبا  ضحاٌا العنف األسري بالتقدم بشكوى• ، %(52)ٌصّح ذلك بشكٍل أساسً فً وسط الفئة العمر
ٌّة%(60)ات /والمسٌحٌٌن (~%60)البقاع / جبٌل/ جونٌة/ شمال جبل لبنان/، وسكان مناطق بٌروت الشرق

.  ضحاٌا العنف األسري باللجوء إلى العائلة( فً البقاع% 43فً الجنوب و% 63من الذكور و% 41)ولكن تنصح نسبة ملحوظة من السكان •
ل هذا المٌل بالدرجة األولى فً وسط الشٌعة  .  ات والسّنة/بالمقارنة مع المسٌحٌٌن( ~%45) والدروزٌُسجَّ

49%

36%

13%

13%

12%

5%

التقدم بشكوى

اللجوء إلى العائلة

اللجوء إلى المحاكم الدٌنٌة

االحتمال/الصبر/التزام الصمت

االتصال بمنظمة مختصة

هجر المنزل/طلب الطالق

إسداء النصح لضحاٌا العنف األسري بشأن التدبٌر الواجب اتخاذه

N=1000
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45%

التبلٌغ عن الحادثة للشرطة
1000=ع

ة % 66من الذكور، % 71ُتفٌد نسبة • ٌّ من أفراد الشرٌحة العمر

ات من الجنوب /تباعا  من المجٌبٌن% 72و% 99سنة و( 30-50)

والشمال بأّنها ُتبادر إلى ردع الرجل

ٌّة وشمال جبل لبنان وجونٌه• جبٌل وبٌروت /أورد سكان بٌروت الشرق

ٌّون ٌّة وجنوب جبل لبنان والمسٌح %  47، %43بنسب )ات /الغرب

بأّنهم ٌتصلون عفوٌا  بالشرطة وجاءت هذه النسبة ( تباعا  % 49و

مرتفعة بالمقارنة مع مناطق أخرى

وفً حال اإلٌجاب، كٌف تتدخل؟–ب 4فً حال كنت شاهداً على ظرٍف تعّرضت فٌه امرأة للضرب على ٌد زوجها أو أخٌها مثالً، فهل تتخل؟ سإال  -أ 4سإال 

مها نساء فً خالل السنتٌن المنصرمتٌن؟ ( قوى األمن الداخلً)برأٌك، هل تحّسن تعاطً الشرطة –6فً حال الرّد سلباً، فلَم ال؟ سإال –ب 5هل ُتبلِّغ عن الحادثة للشرطة؟ سإال –أ 5سإال  مع شكاوى العنف األسري التً ُتقدِّ

نظرة الرأي العام وسلوكه

التدخل لدى /تقدٌم المساعدة68%

التعّرض للعنف األسري

61%

32%

18%

4%

ردع الرجل

االتصال بالشرطة

 …االتصال بفرٍد من أفراد أسرة المراة 

االتصال بمنظمة  ُتعنى بالعنف األسري   

ٌّة المساعدة التدخل/كٌف
675=ع

N=1000

النسبة األقلّ مسّجلة فً صفوف *
سّكان الشمال والسّنة

22%, 
نعم

(عفوي)

33%, 
نعم

(بالسؤال)

ة اّدعت نسبة  ٌّ بأّنها ُتبلِّع عن % 55بصورة إجمال

مباشرة  بعد طرح )حاالت العنف األسري للشرطة 

(.المسألة

ة الممتنعٌن ٌّ ات عن التبلٌغ بأّن /وترى غالب

ٌّة وال تعنٌهم .المسألة شخص

ات تقرٌبا  /جدٌر التنوٌه بأّن معظم المجٌبٌن

على قناعٍة بأّن سلوك الشرطة حٌال %( 44)

ن فً خالل السنتٌن  العنف األسري تحسَّ

.  المنصرمتٌن

ُتالحظ نسبة أعلى فً وسط سّكان الجنوب 
(73 .)%

%55= نعم 

ٌّة عنف أسري تتعّرض لالعتداء 320ٌّدعً  فردا  عدم التدخل لمساعدة ضح
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ٌّة ثقة الرأي العام فً المحاكم الدٌن

ٌّة، فهل هناك أمل فً التوصل إلى نتٌجٍة عادلٍة؟ السإال –أ 7سإال  فً حال اإلجابة بالنفً، فلَم ال–ب 7برأٌكم، لو لجؤت المرأة إلى المحاكم الكنس

41%

42%

17%

نعم

ال

ال أعرف

هل أثمرت إحالة الملف أمام المحاكم 
ٌّة؟ ٌّة نتائج إٌجاب الدٌن

ٌّة الذكورٌّ • ٌّة الذهن ٌّما على خلف ٌّة سٌؤدي إلى نتائج منصفة س رجال الدٌن ة لال ٌعتبر سكان الجنوب على وجه الخصوص بأّن اللجوء إلى المحاكم الشرع

ٌّة غٌر المنصفة بحق المرأة %(83) %(53)، ناهٌك عن القوانٌن الدٌن
ٌّما الشٌعة %( 18)ات /بدرجة أكبر من المسٌحٌٌن%( 51)ات /ٌرى المسلمون• ٌّة لرجال الدٌن لن تؤدي إلى نتائج منصفة%( 62)وال س ٌّة الذكور أّن الذهن

42%

41%

40%

12%

10%

الفساد

ٌّة لرجال الدٌن  ة الذكور ٌّ الذهن

عدم إنصاف القوانٌن الطائفٌة 
للمرأة

التدخل السٌاسً

غٌاب الثقة

لم ال؟

415= ع

N=1000

النسبة أعلى فً 

ات /صفوف المسٌحٌٌن
47 %



20 © 2016 Ipsos.

ٌّة ثقة الرأي العام فً المحاكم المدن

فً حال اإلٌجاب بالنفً، فلَم ال؟–ب 8برأٌك، فً حال لجؤت المرأة المعّنفة إلى القضاء، فهل ُهناك أمل بالتوصل إلى نتٌجة منصفة؟ السإال –أ –8السإال 

45%

38%

17%

نعم

ال

ال أعرف

هل ٌحقق اللجوء إلى القضاء نتائج 
منصفة؟

تهم %( 65)فً الجنوب على وجه الخصوص، ال ٌعتبر السكان • ٌّ ٌُعزا إلى %( 90)بأّن اللجوء إلى المحاكم سٌؤدي إلى نتائج منصفة وتعتبر غالب أّن هذا 

الفساد المتغلغل فٌها؛
ٌٌّن%( 70)ات /ٌرى المسلمون• ٌّما الشٌعة منهم، أّن الفساد فً حال اللجوء إلى القضاء لن ٌؤدي إلى نتائج منصفة%(45)ات /أكثر من المسٌح .  ، وال س

62%

38%

25%

16%

الفساد

القوانٌن غٌر المنصفة بحّق المرأة

التدخل السٌاسً

غٌاب الثقة

لَم ال؟
382= ع 

N=1000
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ٌّة الوعً العام بشأن المنظمات غٌر الحكوم

77%
الوعً بشأن المؤسسات التً 

م الدعم لضحاٌا العنف  ُتقدِّ

األسري

93%

8%

7%

6%

5%

1%

ما هً المنظمة؟
771= ع 

منظمة كفى عنف واستغالل

م خدمات للنساء ضحاٌا العنف؟ السإال –أ 9السإال  المإسسة التً تعرف بوجودها؟ /ما هً المنظمة–ب 9هل تعرف بوجود أي مإسسة أو منظمة ُتقدِّ

100= ع 

69% 84%
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الوعً العام بشأن القوانٌن

فً حال اإلٌجاب، فماذا تعرف عن هذا القانون؟–ب 10هل تعً وجود قانون ٌرعى العنف األسري فً لبنان؟ السإال –أ 10السإال 

ٌّة أوامر الحماٌة؟ السإال –أ 11السإال  فً حال اإلٌجاب، ما الذي تعرفه بشؤنها؟ –ب 11هل تعرف ماه

48%

25%

10%

8%

6%

( المعنوي والجسدي)ٌحمً المرأة من العنف األسري 

ال ٌعرف

مقاضاة المعتدي/ٌؤدي إلى سجن

ٌوفِّر المساعدة لألشخاص المعّرضٌن للعنف األسري

ٌحمً حقوق المرأة

ما هو دور القانون

317= ع

32%
الوعً بشأن قانون العنف 

2014/293األسري فً لبنان 

N=1000

ل وعً أكبر فً منطقة  ٌُسجَّ
%(   52)الجنوب 

نسبة أعلى فً جنوب جبل لبنان 

ٌّة  (%26)اوبٌروت الغرب

(%20)نسبة أعلى فً الشمال

(%59)نسبة أعلى فً الشمال والجنوب 

ٌُفٌد ثلث السكان فقط عن معرفته بقانون •
وهم . ٌتعلٌّق بالعنف األسري فً لبنان

ٌعتبرون أّن القانون ٌحمً المرأة من 
.العنف األسري وٌؤدي إلى سجن المعتدي

فقط من السكان الذٌن % 14تّدعً نسبة •

ٌعرفون بوجود قانون ٌتعلّق العنف األسري 

أوامر حماٌة فً لبنان بأّنها تعرف ماهٌة 

.ضحاٌا العنف األسري
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ٌّة زلفا: مثل عن األدوات المستخدمة شخص

ٌّاً على التلفاز بشؤن قانون الحماٌة من العنف األسري؟–12السإال  ٌّة زلفا تتحدث ٌوم هل شاهدتم شخص

17%
ٌّة زلفا على التلفاز/شاهدوا ن شخص

ٌّة زلفا معروفة فً وسط النساء واألشخاص بعمٍر ٌفوق األربعٌن  • %(20)شخص

ٌّة • ٌّة/شمال جبل لبنان/ٌرد ذكر زلفا فً بٌروت الشرق /  ومناطق الشمال/ جنوب جبل لبنان/جونٌه وجبٌل، بٌروت الغرب

ل درجة وعً أقل حولها  .  فً منطقتً الجنوب والبقاع %7~))وُتسجَّ

N=1000

13% 20%

نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور
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IPSOS حول

ٌّاً فً صناعة البحث العالمً IPSOSتحتل  وهً . المرتبة الثالثة عالم

ألف شخص وهً  16دولة وتوفِّر فرص عمٍل ألكثر من  87حاضرة فً 

تؤسست . دولة 100تتمتع بالقدرة على إجراء برامج بحث فً أكثر من 

فً حقل  مسإولٌنوهً تخضع لرقابة  1975الشركة فً فرنسا عام 

بنت الشركة مجموعًة متٌنة حول مواضٌع متخصصة . البحوث وإدارتهم

ٌّة واإلعالن؛ أوضاع السوق؛ إدارة العالقة بٌن  منها البحوث اإلعالم

الزبون والموظف؛ استقصاء الرأي والبحث االجتماعً؛ تجمٌع البٌانات 

ٌّاً وعلى الخّط وخارج الخطّ  . وتوفٌرها الكترون

ُتعّد الشركة . Eurolist–NYSE Euronextعلى الئحة  IPSOSترد 

وهً مإهلة   Mid-60و SBF120جزءاً من مإشر بورصة بارٌس  

ٌّة  .SRDبـلاللتحاق بآل

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg 

IPS:FP

www.ipsos.com

GAME CHANGERS

ٌّة والمجتمع IPSOSإننا فً  . شغوفٌن بالتعّرف إلى األشخاص واألسواق والعالمات التجار

ونحن نوفِّر المعلومات والتحالٌل التً ُتضفً سهولًة على عالمنا المعقد وسرعًة أعظم فً 

ل مصدر وحً لعمالئنا بحٌث ٌتخذون قرارات أكثر ذكاءً  .التداول وُتشكِّ

ٌّة عملنا فاألمن والبساطة والسرعة والجوهر عناصر تنطبق على كّل ما . ونحن على ثقٍة بؤهم

.بهنقوم 

ٌّاً وخبرًة فرٌدٌن من نوعهما أّما التعلّم من . وإننا من خالل التخصص نوفِّر لعمالئنا عمقاً معرف

ل مصدر وحًٍ لنا لطرح عالمات استفهام والتحلًّ  ٌُشكِّ التجارب المختلفة فٌمنحنا رإًٌة و

.  بالخلق واإلبداع

فً بالقدرة والرغبة فمن خالل ثقافة التعاون والفضول، نجذب أفضل العناصر التً تتمتع 

.  التؤثٌر بالمستقبل وتحدٌد معالمه

هذه ترجمة شعارنا وهً خالصة  ”GAME CHANGERS““فاعلون فً تغٌٌر المعادلة”

.  لطموحنا


