
 



غ�اثثم ا�ضبغ� طظ ا��ةا�س�ت ط��� ��ا�ط ا�ح�ف ���تئ اقساثاء وا�صاض سط� ا���أة �ثرغسئ رد ا�ح�ف.
�حعث طخ� وسثة دول س��غئ ��ع�ة ��ا�ط صاض �ث ظ��ء، طظ أ�ض رد "ا�ح�ف"، شغضعن طة�د ا�اط�غ� �ع�عد ��غ�ئ ح�ف ض�شغ� �تة�م

ا�ظ�س سظ ا�اث�ض شغ ��غ�ئ صاض أو إساثاء �ظ�غ أو ظ��غ. �خض بص�شئ ا�ا�غغج ا��اجثئ �ث ا�ظ��ء إ�� در�ئ وخط ا�دتغئ وا�اس�ذش ط�
ا�ص��ض.

أذطص "ا�غعم ا�س���غ �طاد�طظ ط� �ت�غ� ��ا�ط ا�ح�ف"، غعم 29 أضاع�� 2009 وغسعد ا��ئإ �اثحغظ عثا ا�غعم �طاد�طظ ط� ا�دت�غ�، إ��
صاض شا�ة جعرغئ طظ صئض حصغصع� وتخع�� سط� ��اءة �تضط ا��تض�ئ �ثسعى ا�ح�ف �ا�رغت 29 أضاع�� 2009. 

قغجال صاض ا�ظ��ء طظاح� ��ئإ ا�ظز�ة ا�ثوظغئ �ط��أة واسائ�رع� ���ئئ �طس�ر ��ئإ جطعك طسغظ غاسطص شغ أ�طإ افتغ�ن ���ت�غئ ا�ةظ�غئ أو
ت�غئ ا�طئ�س. �ث�� إ�ا�رت �قدي إتغ�ء عثا ا�غعم طظ �قل ورصئ �تطغطغئ �اظ�ول ��غ�ئ ا�ح�ف شغ ا��ةا�� ا��خ�ي. 

 
ط�عغ ��ا�ط ا�ح�ف ؟ 

�حغ� ��ا�ط ا�ح�ف إ�� طصاض اط�أة سط� غث أش�اد أج��ع� ا�ثضعر ��ئإ اقظاع�ك ا��اخعر �ط�س�غغ� اق�ا��سغئ أو �طتغ�ة ا�ةظ�غئ، أو
اقحائ�ه شغ و�عد ظ��ء �ة�وزت تثود ا��طعك اق�ا��سغ ا�ثي ����� ا�اص��غث. وعثا غح�ض رؤغئ أو طص��طئ ر�ض تا� �ع ض�ن عثا طة�د

احائ�ه أو ب�ب�ة. �ح�ض ��ا�ط ا�ح�ف صاض ا�جوج �جو�ا� ا�اغ احائ� شغع� عع أو �غ�ه طظ أش�اد أج��ع�.
ض�� �سّ�ف طظز�ئ عغعطظ راغاج وو�ح "��ا�ط ا�ح�ف" سط� أظع�:

أشس�ل �ش�ض اقظاص�م، ���ًئ� ��غ�ئ صاض، غ��ضئع� أتث أش�اد افج�ة ا�ثضعر �ث إتثى أش�اد افج�ة ا�ظ�ث، �ثسعى �طئع� ا�س�ر سط� أج��ع�.
غ�ضظ �ط�ا�ة أو ا���أة أن �خئ� عثًش� �قظاص�م طظ أتث أش�اد أج��ع� ا�ثضعر �سثة أجئ�ب، طظ ��ظع�: رشخ زواج طث�� �ع�، أو أن �ضعن

�تغئ �تثى اقساثاءات ا�ةظ�غئ، أو طت�و�اع� ا��قق طظ زو�ع� تا� إذا ض�ن زوج سظغش.
 

عض غس�صإ ا�ص�ظعن ا��خ�ي سط� "��ا�ط ا�ح�ف" ؟ 
غظ� ص�ظعن ا�سصع��ت ا��خ�ي شغ ط�د�� (237) سط� أن “طظ ش��� زو�ا� ت�ل �طّئ�ع� ���جظ� وصاطع� شغ ا�ت�ل وطظ غجظغ �ع� ش�ظ� غس�صإ

���تئج �ثقً طظ ا�سصع��ت ا��ص�رة شغ ا���د�غظ 234 و236”
 

و �د� ا���د�غظ ا��ثضعر�غظ شغ ا���دة 237 سصع��ت �طصاض دون إخ�ار و��خث ا�اغ �خض �ط�آ�ث ت�إ ا��خض 234 وا�صاض سظ ج��ص ا�خ�ار
وا�ا�خث ا�اغ �خض إ�� ا�سثام ت�إ ظ�ج ا��خض.

غ�ضظظ� ا�جاظا�ج طظ �قل ا���دة 237 أن ص�ظعن ا�سصع��ت غثّ�ش طظ سصع�ئ ا�جوج ا�ثي غ���أ زو�ا� طاطئ�ئ ���جظ� شغصاطع� وطظ طسع�.
شق ���ى سطغ� ا�سصع�ئ ا�اغ ���ي شغ ��ا�ط ا�صاض ا��اس�ث أو ا�د�ب ا�ثي غ�دغ إ�� طعت. 

 
أغد� ��بض ا���دة 55 طظ ظ�ج ا�ص�ظعن ذ�غص ص�ظعظغ ط�ا�ز �قشقت طظ ا�سص�ب شغ خعرة إر�ض�ب ��غ�ئ ح�ف إذ �ظ� سط�

 
 "غةعز �ط�تض�ئ سظث ا�تضط ش� �ظ�غئ أو �ظتئ ���ش�اطئ أو ���تئج طثة ق �جغث سط� جظئ أن ��ط� ش� ظ�ج ا�تضط ��غص�ف �ظ�غث ا�سصع�ئ
إذا رأت طظ أ�قق ا��تضعم سطغ� أو ط��غ� أو جظ� أو ا�ز�وف ا�اغ ار�ضإ شغع� ا�ة�غ�ئ ط� غئس� سط� اقساص�د ��ظ� �ظ غسعد إ�� طث���ئ
ا�ص�ظعن ، وغةإ أن �ئغظ ش� ا�تضط أجئ�ب إغص�ف ا�اظ�غث. وغةعز أن غةسض ا�غص�ف ح�طق فغئ سصع�ئ �ئسغئ و�ة�غ� ا�ب�ر ا�ةظ��غئ ا��ا��ئئ

سط� ا�تضط."
 

طظ �قل عثه ا�ظخعص ا�ص�ظعظغئ غ�ضظظ� ا�جاظا�ج أن ا�ص�ظعن غاس�ذش ط� ط��ضئغ ��ا�ط ا�ح�ف �ض وغحة� سط� إر�ض��ع� وغعش� جئض
سثغثة �قشقت طظ ا�سص�ب.  
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1  "Violence against women: Good practices in combating and eliminating violence against women"
2 Integration of the human rights of women and the gender perspective: Violence Against Women and "Honor" Crimes.
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https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/khafagy.honorcrimes.pdf
https://www.hrw.org/news/2001/04/05/item-12-integration-human-rights-women-and-gender-perspective-violence-against-women


���ذا �ظاح� عثه ا�ة�ا�ط ؟
إ�� ��ظإ ا��س�� ا�ص�ظعظغ ا��ثضعر شغ ا�ةجء ا����ص، غ��عط أغد� ا�ة�ظإ ا���ا�غ شغ ذ�ج ��ا�ط ا�ح�ف ش�ن ض�ظئ عظ�ك حضعك أو
طق���ت �عتغ ��ظع� "��غ�ئ ح�ف"، �اس�ض ا�دتغئ إ�� ��ظإ ا��ت� ا��ئغسغ ا��سا�د �طةبئ إ�� شت� طعئطغ ��س�شئ ط� إذا ض�ظئ �ض�ًا

أو ق، أو أص�طئ سقصئ �ظ�غئ ص�غئئ، وعثا طظ ح�ظ� أن غآب� شغ سصع�ئ ا�ة�ظغ شغ�� �سث طظ �قل ا�ظخعص ا�ص�ظعظغئ. 
 

إ��شئ إ�� ط��ع�ئ ا��ةا�� ا�ثي غ�غ�� سطغ� ا��ض� اف�عي شغ �ععر ط� غ��� �����ام ا�ث�غ (غسظغ ا�ة�ا�ط ا�اغ ق غاط إ�قغ
ا�ح�ذئ سظع� و���ا��غ ق ُ��ةض شغ ا�عب��ص ا��ج�غئ وق غاط ا�اتصغص شغع�) و���غ عثه ا�ز�ع�ة ��ئإ ت��جغئ ا�ة�غ�ئ �ر�ئ�ذع� �ح�ف
ا�س��طئ وا�س�ر ت�إ ا��ةا�� أو �بص�شئ ر��ل ا�ح�ذئ ��� شغ ذ�� طعص�عط طظ ا���أة و�صثغ�عط فع�غئ ا�ة�غ�ئ واجاتص�صع� �طا�ةغض

�����شئ إ�� ا�ع�� أو ا��ض�ظئ اق�ا��سغئ �طةظ�ة أو ا��ةظغ سطغعط. ض�� �اثث ا�ثو�ئ دورا ظحغ�� شغ طس�صئئ ا�ظ��ء ت�إ ا�اخعر
اف�قصغ وا�داب ا�س�طئ و�سض أ��ز طب�ل سط� ذ�� �س�طض ا��ط��ت ط� صدغئ شاغ�ت ا�اغ� �عك و�حضض ر�غ�غ ا�ت�دبئ ا�اغ �س��ئ �ع�

ا���طئ طظئ سئث ا�سجغج ا�اغ �س��ئ �ق�اخ�ب وا�د�ب طظ صئض طة�عسئ طظ ا�حئ�ن، وسظث إسقظع� �طت�دبئ وذطئع� ا����سثة سئ� وج��ض
ا�اعاخض ا��ا��سغ ج�رسئ ا�ثو�ئ شغ إخثار �غ�ن غاتثث سظ صغط افج�ة وا�داب ا�س�طئ صئض ا�ات�ك ��س�صئئ ا�ةظ�ة.

 
ضغش غآب� ا��ظ�خ ا��غ�جغ ا��شطص سط� صد�غ� ا�ظ��ء شغ طخ� ؟

ا�ظز�م ا�ص�ظعظغ شغ طخ� طاظ�صخ طظ تغ� أظ� غد�ظ تصعق ا���أة شغ س�عطغا� (ا�ثجاعر وا��عابغص ا�ثو�غئ) وغصعم �اصغغثع� شغ
ا��ة�ل ا�ث�ص وذ�� طظ �قل ��ج�ظئ ا�صعاظغظ ا�اغ �عط ا�ظز�م ا�س�م ا��ا��سغ سط� ��ار ص�ظعن افج�ة وافتعال ا�حثخغئ ا�ثي غسطع

���طاغ�زات ا�ثضعرغئ طبض �سثد ا�جو��ت، ا��قق ا�ح�عغ وإس��ء تص ا�ا�طغص �ط��ض دون ا���أة و��طإ أن غضعن ا�جواج ب"و�غ"
وجآا�ع� إن ض�ظئ سثراء سظ ا�جواج، وتص ��ب "��دغإ" ا�جو�ئ، وإر��م ا���أة سط� طش�درة طتض ا�جو�غئ ��خئ شغ ت��ئ سثم و�عد

أذ��ل أو �ة�وزعط ا��ظ ا�ص�ظعظغئ �طتد�ظئ، إ��شئ إ�� وا�إ ا���سئ ا��ت�عل سط� ا�جو�ئ, �تخ� عثه ا�صعاظغظ خ�ئ ا���أة شغ "زو�ئ"
أو "أم"، إ�� ��ظإ ا��غ��ة سط� ا�تغ�ة ا�ةظ�غئ �ط�اغ�ت تغ� �حة� ا�صعاظغظ ا�ةظ��غئ ا��ثضعرة ج��ص� سط� ط�اصئئ أش�اد افج�ة ا�ثضعر

�طظ��ء وطس�صئاعظ إن �جم افط�.
 

أط� سط� ط�اعى ا��ط�ئ ا�صد��غئ ش��ا��عض ط� ��ا�ط ا�ح�ف طظ صئض ا�صد�ة غ�ضظ ���غ�ه �شغ�ب ا���أة ا��خ�غئ سظ طآج��ت ا�صد�ء
ا��ثظغ وا�ةظ��غ. 

 
��غ� عثه ا�ز�وف ا�اغ �ةسض ا���أة ا�تطصئ اف�سش، ق غ�ضظ �شغغ�ع� إق طظ �قل ا�ظد�ل ا��ثظغ وا��غ�جغ طظ ��ظ� ا�تاة�ج

وا�صا�اح وا�ا�بغض ا��غ�جغ �ط��أة طظ أ�ض إخقح طظزعطئ ا�صعاظغظ ا�ثضعرغئ. إق أن ا�ع�� ا��غ�جغ ا�ت��غ ا����وض طظ صئض ا��ط�ئ
ا��غ�جغئ شغ طخ� غةسض ا�����ئ ط�اتغطئ ظز�ا �خ�اره سط� ا�ظ��اد ����أي و�طص ا��ة�ل أط�م أي وجغطئ إتاة�ج أو ط���ئئ وجةظ اقراء

ا��غ�جغئ ا��ث���ئ فراءه شااتعل ا�ظ��ء سظ ط���ئاعظ �تصعصعظ شغ شا�ة ا�تضط ا�ت��غئ إ�� �ت�غ� سظش طجدوج طظ صئض ا��ةا��
وا��ط�ئ، وعثا ط� جظاظ�و�� طظ �قل صخ� �سخ ا�ظ��ء ا��اس���ت �طسظش ا��جدوج شغ ا�ةجء ا��عا�غ. 

 
طز�ع� سص�ب ا�دتغئ طظ صئض ا��ةا�� 

شغ �ثاغئ ا��ظئ ا�ت��غئ أظعئ ا���طئ "��ظئ ���ث" ا�اغ �ط غاة�وز س��ع� 17 س�طً� تغ��ع� ��ئإ ت�دبئ إ�اجاز �ظ�غ شغ حئض�ت ا�اعاخض
ا��ا��سغ، �سث ظح� ح�ب خعرًا �ظ�غئ �ع� سط� "شغ�ئعك". ر�ط ��ضغثع� سط� شئ�ضئ ا�خعر إق أن رد شسض وا�ثع� ض�ن سظغ�� �ة�عع� ط��

ج�عط شغ د�ع�ع� شغ ت��ئ إضاؤ�ب ت�د بط إظع�ء تغ��ع� ��رضئ رج��ئ إظات�ر �طا�ضغث أظع� طزطعطئ وأن ا�خعر ط�ئ�ضئ.
ط�� ق غثسع �طح� أن ا��ةا�� ج�عط شغ إظع�ء ��ظئ �تغ��ع� �سث �س��ع� �ضض ا�دشعط وا�سظش ا��ا��سغ وخعق �طسظش ا�ة�ثي

ا��صا�ف شغ تصع� طظ صئض وا�ثع�، وا��ط�ئ �طظز� شغ عثه ا�ت�دبئ أن إسقم ا��ط��ت ا��سظغئ ��ث�ذ ا���اءات ا�ص�ظعظغئ شغ تص ا�ح�ب
ا�ثي إ�اج ا���تعطئ وظح� خعر ط�ئ�ضئ �ع� سط� وج��ض ا�اعاخض ا��ا��سغ �ط غ��غ إق �سث إظع�ء ا�ئظئ �تغ��ع� وعثا إن دل سط� حغء
شعع �ت�ض ا���أة ��سائ�رع� ا��ثظئئ ا�عتغثة �ضض ا�دشعذ�ت وا�سظش، وسثم �ع�غ� أي ط��ء�ئ �ط�ة�طغظ إق �سث ���رة ا���طئ �تغ��ع�

وإظاح�ر ا�ت�دبئ سط� وج��ض ا�اعاخض اق�ا��سغ، و �طاثضغ� أن ا�ة�ظغ تضط سطغ� ب15 جظئ جةظ� �سث ���رة ا��ا�ة �تغ��ع�.
 

 

 

3 �سث ا�صئخ سطغع�.. ا�صخئ ا�ض�ططئ �عاصسئ ا�اخ�ب طظئ سئث ا�سجغج شا�ة ا�اغ� �عك
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 4  إظث�ظثظئ س��غئ، اظات�ر شا�ة طخ�غئ غ�ا� ططش اق�اجاز ا��ضا�وظغ.
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https://akhbarak.net/news/21882796/articles/39378195/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1424185-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%B3%D9%86%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA,%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1.
https://www.independentarabia.com/node/291631/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A


ا�ساثاء ا�ةظ�غ طظ صئض أسعان ا�ثو�ئ سط� ا�ظ��ء 
�سث �ع�غ ا��ط�ئ جغ�جغئ ا�ت��غئ ا�تضط �طس طة�عع ا�ظ��ء ا���ةعظ�ت سط� �ط�غئ صد�غ� جغ�جغئ طظث (2013 إ�� 2022) 1283 اط�أًة
وشا�ًة رخثت �ق�ع� �قدي و�عد 85 ت��ئ إساثاء �ظ�غ سط� ا�ظ��ء طظ صئض أسعان ا�ثو�ئ جعاءا دا�ض ا��ةعن أو شغ أص��م ا�ح�ذئ،

���غ عثه ا�ظاع�ض�ت ���اجاطظ ط� إذقق ج�اح ط��ضئغ ��ا�ط ا�ح�ف وسثم �ت�غ� أي ج�ضظ �ث أسعاظع� ا��ساثغظ �ظ�غ� سط� ا�ظ��ء. 
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