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النتائج الرئيسية
 بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن لواحد أو أكثر من أنماط العنف  %79.6من إجمالي عينة الدراسة ،كما بلغت
نسبة من تعرضن لنمطين أو أكثر من العنف  ،%70.7في حين بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي لم يتعرضن للعنف
 ،%20.4وهو ما يعني أن ما يقرب من  %80من البرلمانيات قد تعرضن لشكل أو أكثر من العنف الممنهج.

 تعرضت البرلمانيات للعنف بدرجات متفاوتة حيث اختلف في حدته من نوع آلخر ناهيك عن اختالف أشكاله وأساليب
استخدامه وطرق ممارسته ،حيث تعرضن للعنف النفسي واالقتصادي والجسدي والجنسي بنسب متفاوتة ،وهي على
التوالي  .%5.7 ،%6.6 ،% 34.3 ،%76.2كما بلغت نسبة من تعرضن للعنف اللفظي المميز جنسيا ،%47.1
والتهديد بالخطف او القتل او االغتصاب أو االيذاء الجسدي .%32.9

 أظهرت النتائج أن العنف ال يرتبط بجنس معين حيث أفادت البرلمانيات بأن مصدر العنف كان رجال فقط بنسبة ،%47
في حين أفادت البرلمانيات بأن مصدر العنف كان امرأة فقط بنسبة  ،%10.6في حين اشترك كال الجنسين في كونهما
مصدرا للعنف ضد البرلمانيات العربيات بنسبة  %42.2من الحاالت.

 توزعت مصادر العنف الذي تعرضت له البرلمانيات فكانت :شخصية ذات سلطة ،مواطنين عاديين ،أشخاص مجهولين،
زميل في البرلمان ،زميل في الحزب بنسب مختلفة على التوالي .% 22.8 ،%23.4 ،% 27 ،%30.5 ،%31.1
 تنوعت األماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف فكانت وسائل التواصل االجتماعي واالنترنت هي األعلى نسبة
يليها وسائل االعالم التقليدية ،فأماكن التجمعات االنتخابية ،فمقر الحزب ، ،فالشارع ،فمقر البرلمان ،فالندوات واللقاءات
العامة الجماهيرية فاألسرة والعشيرة وذلك حسب النسب التالية 12.2 ،%15 ،% 16 ،% 16 ، %19.6 ،% 32
.%7.5 ،% 11.2 ،%
 بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف وقد أقدمن على الشكوى و/أو االبالغ  ، %77.8في حين بلغت نسبة
البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف ولم يقدمن على الشكوى و/أو االبالغ  %22.2من البرلمانيات ،وهذا يعني بأن
أكثر من خمس البرلمانيات العربيات لم يخبرن أحدا على اإلطالق ال من باب الشكوى وال من التبليغ الرسمي بما
تعرضن له من عنف.
 أظهرت النتائج أن األصدقاء والعائلة احتلوا المرتبة االولى والثانية من حيث تكرار اللجوء الى الشكوى في حاالت
العنف الموجه ضد البرلمانيات ،يليها الشرطة ،فرئيس الحزب ،فزميل أو زميلة في البرلمان ،فزميل أو زميلة في
الحزب ،فالقضاء ،فرئيس البرلمان ،فاإلعالم وذلك حسب النسب التالية على التوالي، %21 ،%31.7 ،%34.7
.%5.4 ،%10.2 ،%15،%15 ،%15 ، %19.8

 أظهرت النتائج تكرار المرات التي اشتكت فيها البرلمانيات فبلغت نسبة من بلّغن دائما عن تعرضهن للعنف ،%16.2
كما بلغت نسبة من كنغالبا ما يشتكين أو يبلغن  ،%14.9وبلغت نسبة من يتعرضن للعنف وأحيانا كن يشتكين أو
يبلغن  ،%26.9كما بلغت نسبة من يتعرضن للعنف ونادرا ما كن يشتكين أو يبلغن  ،%22.5في حين بلغت نسبة من
يتعرضن للعنف ولم يشتكين أبدا أو يبلغن .%22.1
 بلغت نسبة الحاالت التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ إليه قد قام بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او
البالغ  ،%44.3في حين بلغت نسبة الحاالت التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ لم يقم بإجراء بعد
توجههن إليه بالشكوى او البالغ .%47.9
 أظهرت النتائج بأنه في  %61.6من الحاالت لم تأت الشكوى و  /أو اإلبالغ بأي نتيجة ،مقابل  %28.7من الحاالت
التي أفادت بأن الشكوى  /اإلبالغ قد حققا نتائج.
 أفادت  %64.2من البرلمانيات ،أي األكثرية المطلقة ،بأنه ال توجد لديهن تفضيالت للتوجه بالشكوى إلى ذكر أم أنثى،
في حين أفادت  %21.4منهن بأنهن يفضلن الشكوى أو التبليغ لذكر وليس ألنثى ،مقابل  %14.2فقط الالئي فضلن
اللجوء إلى اإلناث في الشكوى.

 أظهرت النتائج بأن العنف ضد المرأة في العمل السياسي يكلف ضريبة بشرية ،فعلى الصعيد الذاتي للمرأة أظهرت
النتائج شعور البرلمانيات بالخوف بنسبة  ،%47.3كما شكل العنف ضغوطات اسرية عليهن بنسبة  ،% 32.3كما
أظهرت النتائج أن هناك تكلفة اقتصادية للعنف تظهر على الصعيد المهني وتتمثل بالحد من حرياتهن في التعبير عن
مواقفهن بنسبة  ،%37.7والحد من النشاط السياسي بنسبة  ،%31.7وامتناعهن عن المشاركة في االحداث العامة
بنسبة  ،%19.1وانسحابهن من العمل السياسي بالكامل بنسبة  ،%12.5وحرمانهن من فرصة اقتصادية أو خسارة
مالية بنسبة  ،%19.7وتراجعهن عن الترشح لمنصب أو موقع سياسي بنسبة . %13.1

 أظهرت النتائج أن ما نسبته  %18.5من البرلمانيات لم يؤثر عليهن العنف تأثيرا مباشرا.

إجراءات الدراسة ومنهجيتها:

إجراءات الدراسة ومنهجيتها:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المتسق مع أهداف الدراسة إذ يركز على وصف وتحليل دقيق وتفصيل كمي للموضوع الذي تتناوله الدراسة ،كما استخدم
المنهج المقارن للوصول الى استنتاجات منطقية ،حيث قامت شبكة رائدات عبر اثنتين من الباحثات بتصميم استبانة كمية ال تستغرق أكثر من دقيقتين في اإلجابة،
بنيت على ذات األسئلة الكمية التي وجهت في الدراستين اللتين تمت اإلشارة إليهن سابقا واللتين أجراهما االتحاد البرلماني الدولي لتسهيل مقارنة النتائج بين هذه
الدراسة وتلكما الدراستين ،وقد تضمنت األسئلة عناوين رئيسة من مثل إن كانت البرلمانيات قد تعرضن لعنف قائم على النوع االجتماعي أم ال ،وما هي طبيعة
العنف الذي تعرضن له ،وأين ،ومن من ،وأسبابه وتبعاته على عمل البرلمانية وأمنها النفسي والمادي ،وما إذا كان البرلمانية قد اشتكت أو بلغت إلى جهة رسمية
أو غير رسمية ،وعن مدى تكرار الشكوى في حال قامت بها ونجاعتها ،وعن جنس مصدر العنف ومصدره ،وما إذا كانت البرلمانية تفضل الشكوى لرجل أم
امرأة.

وقد تكونت االستبانة من  23سؤاال موضوعيا ( اختيار من متعدد أو إجابة بنعم أم ال) ،باإلضافة إلى سؤال واحد مقالي طلب فيه إعطاء مثال عن العنف الذي
تعرضت له البرلمانية .وقد وضع في مقدمة الدراسة تعريف للعنف القائم على النوع االجتماعي ،وتعريف أنماطه من عنف نفسي واقتصادي وجنسي وجسدي ،ثم
قامت الشبكة بنشر هذه االستبانة الكترونيا عبر نموذج ) ) google Formsعلى صفحة الشبكة على الفيس بوك ،وتوزيعها على عدد كبير من البرلمانيات العربيات
عبر االيميل والواتس اب،كما لجأت الشبكة عبر الباحثين إلى االتصال هاتفيا بالكثير من البرلمانيات لتعبئة االستبانة عبر الهاتف ( ثلث االستجابات جاءت عبر
الهاتف والثلثان عبر االيميل والفيس بوك والواتس اب ،ولم تتجاوز مدة االتصال الواحد لإلجابة عن أسئلة االستبانة  5دقائق) ثم قامت الشبكة بجمع االستجابات
وتكميمها وتحليلها  ،كما قامت بالمقارنة بين النتائج التي حصلت عليها ونتائج الدراسات المشابهة للوصول إلى استنتاجات منطقية حول الظاهرة.

فلسطين 7 ,

لبنان 4 ,

العراق 36 ,

موريتانيا 17 ,

خصائص العينة:
في دراسة وصفية استكشافية أجرتها شبكة البرلمانيات العربيات
للمساواة "رائدات" عن مدى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء
البرلمانيات في الوطن العربي ،وزعت فيها استبانات على 370
برلمانية عربية حالية وسابقة ،استجابت منهن  216برلمانية
عربية من  15دولة هي
(العراق ،مصر ،المغرب ،الجزائر ،األردن ،موريتانيا،
السودان ،تونس ،ليبيا ،فلسطين ،البحرين ،لبنان ،عمان،
السعودية ،اليمن) و16برلمان باحتساب البرلمان الكردي.
وقد تم حذف إجابات  6برلمانيات منتخبات لعدم االتساق في
اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وبالتالي فقد انخفض حجم عينة
الدراسة المعتمدة إلى  210برلمانيات.

اليمن 1 ,

مغرب 28 ,
األردن 21 ,

البحرين 6 ,
السعودية 1 ,
جزائر 23 ,
مصر 26 ,
تونس 15 ,
السودان 15 ,

ليبيا  9 ,عمان 1 ,

منهن  92برلمانية حالية بنسبة  ، %43.8و 118برلمانية سابقة بنسبة  ، %56.2ومنهن 180عضوات برلمان
منتخبات ،وبنسبة  %85.7من مجموع أفراد العينة ،مقابل  30عضوات برلمان معينات ،وبنسبة .%14.3
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 .1مدى انتشار الظاهرة:
أفادت  43برلمانية منتخبة ومعينة بنسبة  %20.4من إجمالي البرلمانيات بأنهن لم يتعرضن الي شكل من اشكال العنف،
في حين افادت  167برلمانية منتخبة ومعينة بما نسبته  79.6من البرلمانيات بأنهن تعرضن الى شكل او اكثر من العنف.
كما أفادت  118برلمانية بأنهن تعرضن لنمطين أو أكثر من العنف ،وبنسبة  %70.7من البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف ،وهو ما يؤكد نتائج الدراسات
السابقة في هذا المجال التي تشير إلى أن النساء في السياسة غالبا ما يتعرضن الكثر من مظهر من مظاهر العنف وبشكل متزامن وممنهج ولمدد طويلة.
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التعريفات اإلجرائية
العنف النفسي :هو كل فعل يقع على المرأة يؤدي الى االضرار بصحتها النفسية والعقلية بناء على عالقات القوة غير المتكافئة ويكون على شكل إساءة لفظية أو تهديد أو استبداد ،من أجل تقويض كرامة المرأة وإضعاف ثقتها
بنفسها من خالل النقد غير المبرر والتهكم والسخرية واإلهانة واللغة المهينة واالستخدام الدائم للتهديد وأثارة الشائعات ،والتشكيك فيها وفي نواياها ومواقفها والهجوم على أصلها وعرقها وديانتها ومجموعتها الطائفية ،والعزل
االجتماعي (إقصائها عن المشاركة في األنشطة والمناسبات) ( المعهد الدولي لتضامن النساء.)2003 ،

العنف اللفظي :هو كل سلوك موجه ضد المرأة بوسائط لفظية بهدف االذالل والتحقير يوجه بشكل مباشر أو غير مباشر من أحد اطراف البيئة المحيطة ،ومن أشكاله السب والشتم واستخدام االلفاظ البذيئة واالنتقاد المتكرر
والسخرية واالذالل والتحقير والمساس بالكرامة (.االتحاد البرلماني الدولي)2016 ،

العنف الجسدي :هو كل اعتداء جسدي على المرأة يتمثل في الصفع أو الركل او اللكم او الدفع او الرمي ارضا او شد الشعر او الحرق او الخنق او الضرب بأداة حادة او اشهار السالح في وجهها( .االتحاد البرلماني الدولي،
)2016

العنف الجنسي :هو كل سلوك جنسي غير مرغوب فيه ويتخذ الشكل الشفهي أو الجسدي ويحدث بشكل مباشر او غير مباشر من أشخاص غرباء في مكان العمل او المحيط العام ،وينطوي على التحرش المادي ( اللمس ،التقبيل،
التحسس ألحد أعضاء الجسم) التحرش اللفظي ( النكات ،اإليحاءات الجنسية ،التعليقات واالستهزاء بأعضاء جسدية) التحرش الحركي ( االيماءة بالرأس او األصابع او القيام بحركات مقترنة باأليدي واالرجل) بعث الصور
الجنسية الفاضحة او الرسائل العاطفية (.منظمة العمل الدولية)2003،

العنف االقتصادي :هو العنف الذي يمنع المرأة السياسية من الحصول على استقالليتها االقتصادية ،ويصادر فرصتها في تحقيق أقصى نمو اقتصادي لها ،ويعتدي على ممتلكاتها كالسيارة والمكتب والبيت واألثاث والمزرعة،
وغير ذلك ،بفعل تهديدات أو ممارسات تقوم بها رموز السلطة من الحزب الذي تنتمي إليه أو من أحزاب مناوئة أو من سلطات دكتاتورية أو ربما من زمالء متنفذين أو غرماء ومنافسين سياسيين أو حتى من مواطنين مناصرين
لمنافسين أو من مجهولين ،وهو ما يشكل انتهاكا لحقها في العمل والملكية والنمو االقتصادي ،ويحد من حريتها في مواصلة العمل السياسي الذي تحب (االتحاد البرلماني الدولي.)2016 ،

العنف ضد النساء في السياسة :فعل أو مجموعة من أفعال الضغط أو االضطهاد أو المضايقة أو التهديدات التي يرتكبها شخص أو مجموعة من األشخاص ،بشكل مباشر أو من خالل أطراف ثالثة ضد النساء المرشحات أو
المنتخبات أو الممثالت المعينات أو الالئي يمارسن دورا ً عاما ً(سياسيا ً) ،و /أو ضد عائالتهن بغرض الحد من أو تعليق أو منع أو تقييد الوظائف المالزمة لمواقعهن لحثهن أو إلزامهن على القيام ( ضد ارادتهن) بعمل أو إهمال
في أداء وظائفهن أو في ممارسة حقوقهن (.األمم المتحدة.)2015 ،

 .2انماط العنف التي تعرضن لها في ممارسة عملهن السياسي:
أ -أفادت  160برلمانية من أصل  210برلمانيات شملتهن الدراسة بأنهن تعرضن لواحد أو أكثر من أنماط العنف النفسي ،وبنسبة  % 76.2من إجمالي البرلمانيات في عينة الدراسة ،و  % 95.8من
البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف ،كما أفادت  99برلمانية بأنهن تعرضن لمختلف أنماط العنف اللفظي بما يتضمنه ذلك من اللغة المميزة جنسيا والتحقير القائم على الجنس ،وبنسبة  %47.1من
إجمالي العينة ،و  %59.3من إجمالي البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف ،في حين افادت  69برلمانية بأنهن قد تلقين تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الخطف أو الضرب أو أي أشكال اخرى من
العنف الجسدي  ،وبنسبة  %32.9من إجمالي العينة و  %41.3من إجمالي البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف.
ب -أفادت  72برلمانية بأنهن قد تعرضن للعنف االقتصادي إما بتعرضهن لالعتداء على الممتلكات او للحرمان من فرص العمل أو قطع مصدر الرزق  ،وبنسبة %34.3من إجمالي العينة ،و %43.1من
البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف .
ج -أفادت  14برلمانية بأنهن تعرضن للعنف الجسدي ،وبنسبة  %6.6من إجمالي العينة ،و  %8.4من البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف
د -أفادت  12برلمانية بأنهن تعرضن للعنف الجنسي ،وبنسبة  % 5.7من إجمالي العينة  ،و.%7.2

أنماط العنف التي تعرضت لها البرلمانيات في
عملهن السياسي

أنواع العنف النفسي الذي تعرضت له البرلمانيات ؟
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االعتداء على الممتلكات أو الحرمان من فرص العمل او قطع مصدر
الرزق
43.10%

34.10%

النسبة ممن تعرضن للعنف

النسبة من إجمالي البرلمانيات

 .1جنس مصدر العنف :

أفادت  %47من البرلمانيات بأن مصدر العنف كان رجال فقط ،وفي  %10.8من الحاالت كان مصدر العنف امرأة فقط بحسب إفادة
البرلمانيات ،في حين اشترك كال الجنسين في كونهما مصدرا للعنف ضد البرلمانيات العربيات بنسبة  %42.2من الحاالت.

ما جنس مصدر التهديد ؟

42%
47%

11%
كالهما

أنثى

ذكر

مصادر العنف:

من كان مصدر التهديد الذي تعرضت له ؟

توزعت مصادر العنف الذي تعرضت له البرلمانيات حسب إفادتهن
على الجهات التالية:

أ -أفادت  52برلمانية بأن مصدر العنف كان شخصية ذات سلطة
 ،وبنسبة %31.1
ب -أفادت  51برلمانية بأن مصدر العنف كان من مواطنين عاديين
 ،وبنسبة %30.5
ج -أفادت  45برلمانية بأن مصدر العنف كان من أشخاص
مجهولين وبنسبة % 27

22.80%

23.40%

27%

30.50%

31.10%

د -أفادت  39برلمانية بأن مصدر العنف كان من زميل في
البرلمان  ،وبنسبة %23.4
هـ -أفادت  38برلمانية بأن مصدر العنف كان من زميل في
الحزب ،وبنسبة % 22.8

زميل في الحزب

زميل في البرلمان

أشخاص مجهولين

مواطنين عاديين

شخصية ذات سلطة

االماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف:

.5

تبين من الدراسة أن الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي ثم وسائل اإلعالم هي أكثر األماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف ،يليها التجمعات االنتخابية ،فالحزب ،فالشارع ،وذلك حسب النسب التالية :
أفادت  % 32من البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف أنهن قد تعرضن للعنف من خالل االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

أ-

ب .أفادت  %19.6من البرلمانيات أنهن تعرضن للعنف من خالل وسائل اإلعالم التقليدية
ج .أفادت  % 16من البرلمانيات أيضا بأنهن تعرضن للعنف في أماكن التجمعات االنتخابية ،مقابل  % 11.2قلن إنهن تعرضن للعنف في الندوات واللقاءات العامة الجماهيرية.
د .كما افادت  %15من البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف بأنهن تعرضن له في الشارع
هـ .أفادت  % 16من البرلمانيات بأنهن تعرضن للعنف في مقر الحزب ،مقابل  % 12.2تعرضن للعنف في مقر البرلمان.
و .عنف األسرة كان األدنى على اإلطالق ،حيث أفادت ما نسبته  %7.5فقط من البرلمانيات بأنهن قد تعرضن للعنف والضغوطات من أفراد في االسرة او العشيرة االكبر.

األماكن التى تتعرض فيها البرلمانيات للعنف
7.50%

داخل االسرة او العشيرة

12.20%

مقر البرلمان
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مقر الحزب
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التجمعات االنتخابية
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اإلعالم
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الشكوى واإلبالغ:

لمن لجأت في الشكوى ؟

أظهرت الدراسة أن  130برلمانية من إجمالي البرلمانيات اللوائي تعرضن للعنف لجأن إلى إخبار صديق
أو فرد من األسرة عما تعرضن له  ،أو قمن بتبليغ جهات رسمية كالشرطة أوالقضاء أو رئيس البرلمان أو
رئيس الحزب ،وذلك بنسبة  %77.8من إجمالي البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف ،في حين أفادت 37
برلمانية من أصل  167تعرضن للعنف بأنهن لم تبلغن أبدا ،ولم يشتكين ألحد ولم يخبرن أحدا عن
تعرضهن للعنف كما لم يقدمن أي شكل من أشكال البالغات الرسمية إلى أي جهة ،وذلك بنسبة %22.2
من البرلمانيات المعنفات ،وهو ما يعني أن حوالي خمس البرلمانيات العربيات لم يخبرن أحدا على اإلطالق
ال من باب الشكوى وال من التبليغ الرسمي بما تعرضن له من عنف في عملهن السياسي.

اإلعالم
رئيس البرلمان
زميل أو زميلة في الحزب

هذا وقد احتلت العائلة واالصدقاء المرتبة األولى والثانية من حيث تكرار اللجوء بالشكوى في حالة العنف
الموجه ضد البرلمانيات ،حيث أفادت  58برلمانية بأنها اشتكت إلى صديق أو صديقة ،و  53برلمانية بأنها
اشتكت إلى فرد من األسرة ،وذلك بنسبة  ،%34.7و  %31.7على التوالي .وهذا النمط من الشكوى
ليس إبالغا ،بل هو مجرد بوح بالمشكلة إلى شخص محل ثقة سواء كان صديقا أو فردا من العائلة.

زميل أو زميلة في البرلمان

وضمن السياق ذاته ،فقد لجأت البرلمانيات إلى البوح إلى زمالء في الحزب أو البرلمان بذات السوية ،حيث
أفادت  25برلمانية بأنهن لجأن إلى الشكوى إلى زميل في البرلمان ،و 25برلمانية إلى أنهن لجأن في
الشكوى إلى زميل في الحزب ،وبنسب  %15لكل منهما على التوالي ،وهو ما يجعل هذا النوع من الشكوى
التي ال تتجاوز البوح هو النمط األعلى من حيث التكرار في سلوك البرلمانيات تجاه ما يتعرضن له من
عنف.

القضاء
رئيس الحزب
الشرطة

في المقابل ،فقد لجأت  35برلمانية إلى الشرطة ،و 25برلمانية إلى القضاء ،و 33برلمانية الى رئيس
الحزب ،و 17برلمانية إلى رئيس البرلمان ،وذلك بالنسب التالية على التوالي،%19.8 ،%15 ،%21 :
.%10.2

فرد مناألسرة

كما فضلت  9برلمانيات فقط اللجوء إلى اإلعالم للشكوى ،وبنسبة .%5.4

صديق او صديقة
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 -7مدى انتشار الشكوى أو التبليغ لدى البرلمانيات:
أما عن تكرار المرات التي اشتكت فيها البرلمانيات أو بلَغن فيها عن العنف الذي تعرضن له فقد:
أفادت  27برلمانية بأنهن كن يشتكين أو يبلغن دائما عن تعرضهن للعنف ،وذلك بنسبة  %16.2من إجمالي البرلمانيات المعنفات
أ.
ب .أفادت  25برلمانية بأنهن غالبا ما كن يشتكين أو يبلغن عن تعرضهن للعنف  ،وذلك بنسبة  %14.9من إجمالي البرلمانيات الالئي
تعرضن للعنف
ج .أفادت  45برلمانية بأنهن احيانا ما كن يشتكين أو يبلغن عن العنف  ،وذلك بنسبة  %26.9من إجمالي البرلمانيات الالئي تعرضن للعنف
د .أفادت  41برلمانية بأنهن نادرا ما اشتكين أو بلغن عن تعرضهن للعنف ،وذلك بنسبة  %22.5من إجمالي البرلمانيات الالئي تعرضن
للعنف،
في حين أفادت  37برلمانية بأنها لم تشتك أبدا إلى أي أحد ولم تبلغ عن العنف إلى أي جهة ،وذلك بنسبة .%22.1
ه.
كم مرة أخبرت عن العنف الذي تعرضت له ؟
26.90%
22.10%

22.50%

لم تشتك ابدأ

نادرا

14.90%

أحيانا

غالبا

16.20%

يبلغن دائما

 .8فاعلية الشكوى أو التبليغ:
أوال :اإلجراءات:
أفادت  74برلمانية بأن الطرف الذي اشتكين له قام بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى ،وذلك بنسبة  %44.3من الحاالت،
مقابل  80برلمانية أفدن بأن الطرف المشتكى إليه لم يقم بأي إجراء ،وبنسبة  ،%47.9وهذا يعني أن نصف الحاالت تقريبا لم
يتخذ بشأنها اي إجراء من قبل االطراف التي تتبلغ بالشكوى أو اإلخبار أو البالغ.
ثانيا :جدوى اإلجراءات:
أفادت  103برلمانية بأن الشكوى و /أو اإلبالغ لم يأت بأي نتيجة ،وذلك بنسبة  ، %61.6مقابل  48برلمانية قلن بأن الشكوى
 /اإلبالغ قد حققا نتائج ،وذلك بنسبة .%28.7
لم يقم بأي إجراء

قام بإجراء

هل جاءت الشكوى بنتيجة ؟

32%

48%
52%

68%

الشكوى أو اإلبالغ حققا نتيجة

الشكوى أو اإلبالغ لم بأتي بأي نتيجة

هل تفضل البرلمانيات الرجال أم النساء في توجيه الشكوى و /أو البالغ؟
أفادت  135برلمانية بأنه ال توجد لديهن تفضيالت للتوجه بالشكوى إلى ذكر أم أنثى ،وذلك بنسبة  %64.2من إجمالي البرلمانيات
المستجيبات للدراسة ،في حين أفادت  45برلمانية بأنها تفضل الشكوى او التبليغ لذكر وليس ألنثى ،وذلك بنسبة  %21.4من
البرلمانيات ،مقابل  30برلمانية فضلن اللجوء إلى اإلناث في الشكوى ،وذلك بنسبة  %14.2من البرلمانيات.

هل تفضلين اللجوء لذكر أم أنثى عند الشكوى ؟
ذكر
22%
أنثى
14%

ال فرق
64%

 .10اآلثار المترتبة على تعرض البرلمانيات للعنف:
أفادت البرلمانيات بأن تعرضهن للعنف قد تسبب في مجموعة من اآلثار ،
كان من أبرزها ،وبحسب الشيوع ما يلي:

اآلثار المترتبة على تعرض البرلمانيات للعنف
50.00%

أ -الشعور بالخوف  :أفادت  79برلمانية بأن ما تعرضن له من عنف قد
أشعرهن بالخوف وذلك بنسبة .%47.3
ب -حد من حرياتهن في التعبير عن مواقفهن :أفادت  63برلمانية بأن
تعرضهن للعنف قد حد من حريتهن في التعبير عن مواقفهن السياسية
واالجتماعية وغيرها وذلك بنسبة %37.7
ج -شكل ضغوطات اسرية عليهن :أفادت  54برلمانية بأن تعرضهن للعنف
قد شكل ضغوطات أسرية عليهن ،وذلك بنسبة . % 32.3
د -الحد من النشاط السياسي :أفادت  53برلمانية ،وبنسبة  %31.7من
البرلمانيات بأن تعرضهن للعنف قد حد من نشاطهن السياسي ،كما
أفادت  32برلمانية  ،وبنسبة  %19.1من البرلمانيات اللواتي
تعرضن للعنف بأن العنف الموجه ضدهن قد أدى إلى امتناعهن عن
المشاركة في االحداث العامة ،كما أفادت  21برلمانية ،وبنسبة
 %12.5من البرلمانيات بأن ما تعرضن له من عنف قد أدى إلى
انسحابهن من العمل السياسي بالكامل ،كما أفادت  22برلمانية ،وبنسبة
 %13.1من البرلمانيات بأن العنف الموجه ضدهن قد أدى إلى
تراجعهن عن الترشح لمنصب أو موقع سياسي.
هـ أفادت  33برلمانية ،بنسبة  %19.7من البرلمانيات أن العنف ادى
لحرمانهن من فرصة اقتصادية أو خسارة مالية.
و-

في حين أفادت  31برلمانية ممن تعرضن للعنف ،وبنسبة  %18.5بأن
العنف لم يؤثر عليهن تأثيرا مباشرا.
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