


��بض ت�طئ ا�ـ 16 غعًط� طظ ا�ظح�ط ��ظ�عدئ ا�سظش ا�ص��ط سط� ا�ظعع اق�ا��سغ طظ 25 ظعش�ئ� إ�� 10 دغ��ئ� ش�خئ �ا�طغ� ا�دعء سط�
ا�سظش �ث ا�ظ��ء شغ طةا�سظ�، وشغ عثا ا�ذ�ر إ�ا�رت �قدي ��طغ� ا�دعء سط� ��طئ طظ ا�صد�غ�، طظع� زواج ا�ص�خ�ات وا�ثي غ�بض

طع�عع عثه ا�عرصئ ا�ئتبغئ.
 

ط�عع زواج ا�ص�خ�ات ؟  
غسظغ زواج ا�ص�خ�ات �جوغب ���شغظ طظ أذ��ل �ط غئطشعا �سث ا��ظ ا�ص�ظعظغ أو �جوغب أذ��ل �غظ �سدعط ا�ئسخ، وصث سّ�شا� ا�غعظغ�غش

��ظ� "غس�َّف زواج افذ��ل سط� أظ� أي زواج رج�غ أو أي ار�ئ�ط �غ� رج�غ �غظ ذ�ٍض �تئ جظ 18 س�طً� وحث� ���س أو ذ�ض آ��."
 

ق غث�� أن و�سغئ ا���أة وا��اغ�ت ��سائ�رعظ طظ ا��ؤ�ت ا�عحئ شغ ا��ةا�� ا��خ�ي ���ث ��زع�ات سثغثة طظع� ط���ئ "�جوغب افذ��ل"
وا�اغ �ضعن �تغاع� افج�جغئ ا�ئظ�ت دون ا��ظ ا�ص�ظعظغئ.

 
عض غة�م ا�ص�ظعن ا��خ�ي زواج ا�ص�خ�ات ؟ 

زواج ا�ص�خ�ات أو �جوغب افذ��ل �سائ� ط�ّ�غ�ت �ة�غ�ئ طضا�طئ افرض�ن سط� ط�اعى وذظغ ودو�غ، �ضظ ر�ط ا�اة�غط ق غجال ا��ةا��
ا��خ�ي غس�ظغ طظ عثه ا�شئ.

 
غة�م ا�ص�ظعن ا��خ�ي زواج ا�ص�خ�ات شغ ا���دة رصط 227 طظ ص�ظعن ا�سصع��ت تغ� �ظ� عثه ا���دة سط�:

 
 "غس�صإ ���تئج طثة ق �اة�وز جظاغظ أو �ش�اطئ ق �جغث سط� بقب���ئ �ظغ� ضض طظ أ�ثى أط�م ا��ط�ئ ا��ثاخئ �صخث إبئ�ت �طعغ أتث

ا�جو�غظ ا��ظ ا��تثدة ص�ظعظ� �دئ� سصث ا�جواج أصعال غسطط أظع� �غ� ختغتئ أو ت�ر أو صثم �ع� أوراص� ضث�� طا� �ئ� سصث ا�جواج سط�
أج�س عثه افصعال أو افوراق. 

وغس�صإ ���تئج أو �ش�اطئ ق �جغث سط� ������ئ �ظغ� ضض حث� �ع�� ا�ص�ظعن جط�ئ �ئ� سصث ا�جواج وعع غسطط أن أتث ذ�شغ� �ط غئطس
ا��ظ ا��تثدة ش� ا�ص�ظعن."

 
طظ غس�َصإ سط� عثه ا�ة�غ�ئ ؟ 

غس�صإ ��ع�إ عثا ا�ص�ظعن طظ زّوج ذ�ق وغصخث �����ض/ة ضض طظ �ط غئطس ب��ظغ سح�ة جظئ طغقدغئ ض�ططئ. وغضعن إبئ�ت جظ ا���ض/ة
��ع�إ حع�دة طغقده أو ���صئ حثخغئ أو أي ط�اظث رج�غ آ��. 

 
غ�ضظ ا�صعل �ظ�ءًا سط� ط� ورد شغ ا���دة 227 طظ ص�ظعن ا�سصع��ت أن ا���آول سظ �جوغب ا�ص�خ� دون �جوغ� ا��ظ أط�م ا��ط� ا��ثاخئ ق

�اسثى سصع�ا� ا�ش�اطئ ب500 �ظغ�.
 

ضغش غاّط �جوغب ا�ص�خ�ات ؟
���ئ� ط� غاّط �جوغب ا�ص�خ�ات �خغشئ س�شّغئ (دون �عبغص) سئ� ط�طضغظ �غ� ص�ظعظغغظ، غضعن افول سئ� سصث ص�ان ح�عغ أط�م أج�ة ا�جو�غظ،

وغاط ذ�� ���ئً� �تدعر ط�ذون ح�سغ �غضعن ح�غض� شغ �ط� ا�ة�غ�ئ، أط� ا�ب�ظغ غضعن �اجوغ� أوراق رج�غئ �ط�ا�ة ا�ص�خ� �بئئ أّظع� صث
�طشئ ا��ظ ا�ص�ظعظغئ �طجواج.

 

 

طظ أ�ض ا�صد�ء سط� ا�جواج ا��ئض�
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1 ا�غعظغ�غش، زواج افذ��ل.
2 ص�ظعن ا�سصع��ت، ا���دة 227.

https://www.unicef.org/ar/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Palestine-Penal-Code-Gaza-Egyptian-1939-Arabic.pdf


عض ظة� ا�ص�ظعن شغ ا�تث طظ عثه ا�شئ ؟
أضث ظ��إ وزغ� ا�ختئ �حآون ا��ض�ن ا�ثضاعر ذ�رق �عشغص أن طخ� ��اصئض 200 أ�ش طع�عد ضض س�م ظاغةئ زواج ا�ص�خ�ات، ض�� أسطظ
ا�ةع�ز ا���ضجى �طاسئؤئ ا�س�طئ وا�تخ�ء شغ آ�� ط�� دغ�ع��اشغ ختغ، أن 117 أ�ش ذ�ض ش� ا��ؤئ ا�س��غئ طظ 10 إ�� 17 س�ط�

طاجو�عن أو جئص �عط ا�جواج �ظ�ئئ 14% طظ إ����غ ا�جغة�ت ح�طئ �جوغب ص�خ�ات.
 

شغ ظ�ج ا�ذ�ر رخثت �قدي أغد� أبظ�ء ا�ت�قت افطظغئ ا�اغ حظاع� ا�ثو�ئ سط� ا�اظزغ��ت ا�رع��غئ شغ جغظ�ء ا�صئخ سط� شاغ�ت ص�خ�ات،
�ئغظ إب� ذ�� أظعظ طاجو��ت أضب� طظ ط�ة، �ض وغع�ث طظ �غظعظ أطع�ت وعظ ق ز�ظ دون ا��ظ ا�ص�ظعظغئ �طجواج، و�ثل إ�ث�ذ إ��اءات ا�ت��غئ

�ط��قت ا��اجو��ت وأذ���عظ �ط إغثاسعظ دا�ض ا��ةعن. ق�ث طظ ا�ح�رة أن �جوغب ا��اغ�ت ا�ص�خ�ات ���رع��غغظ أظاب شغ تصعظ �ائ�
سث�غ شاتع�ئ ا���قت طظ �ت�غ� �جوغب ص��ي إ�� جةغظ�ت �اعط إرع��غئ.

 

�عخغ�ت : 
 -  طقءطئ ا�ص�ظعن ا�ةظ��غ ط� ��عرة ا�ة�غ�ئ "�جوغب ا�ص�خ�ات" طظ �قل �شطغر ا�سصع�ئ ا��سا�ثة.

 -  اظ�ا�ح عغ�ضض ا�ثو�ئ ا��خ�غئ سط� طظز��ت ا��ةا�� ا��ثظغ ا��سظغئ �����ع�ئ �طس�ض سط� ظح� ا�اعسغئ �ث�عرة ا�جواج ا��ئض�.

 - ا�س�ض سط� �طص �غؤئ �صدغ سط� �جوغب ا�صخ� سئ� ش�ض ا�اسطغط و�ة�غط ا�ظص��ع سظ�.

 - ا�س�ض سط� �طص �غؤئ ا�ا��سغئ واصاخ�دغئ آطظئ �ط��أة وا���ض �د�ظ �عط/عظ ا�ض�اطئ ا�ظ��ظغئ.

 -  �ت�غض �ة�ن ت��غئ ا���ض ط�آو�غ��ع� شغ رخث ت�قت ا�ساثاء سط� ا���ع�ئ و��ضغظع� طظ خقتغ�ت وص��غئ �ط��ض طع�عع
ا�ظاع�ك.

 
 

 
 

 

 
 

3  جض�ي ظغعز، اصا�اح ��ش� جظ زواج ا��خ�غ�ت.. وا��سغ�ر "ط�اعى ا�اسطغط".
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 4 ا�ةع�ز ا���ضجي �طاسئؤئ وا�تخ�ء.

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.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.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx?Search_id=%25u0632%25u0648%25u0627%25u062c+%25u0627%25u0644%25u0642%25u0627%25u0635%25u0631%25u0627%25u062a

