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حجم الظاهرة-:
-1دراسة مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار "أنماط الزواج في المجتمع المصري"
حذرت الدراسة الديموجرافية مف ظاىرة الزواج المبكر لمفتيات الختي لـ يبمغف  02سنة مؤكػدة أنػو
يرتبط بحدوث طخؽ مبكر ،وطالبت في الوقت نفسو بالعمؿ عمى رفع سن الزواج مف خخؿ سف

ق ػوانيف جديػػدة وتفعيػػؿ ال ػوانيف ال احمةاوأواػػحت الد ارسػػة " أف ظػػاىرة الزززواج المبكززر تنتشػػر فػػي
مصػػر حيػػث بمػػح عػػدد حػػاحت الػػزواج المبكػػر لفتيػػات أقػػؿ مػػف  02سػػنة التػػي تمػػت فػػي 0224

حػ ػوالي  131أل ػػؼ حال ػػة تم ػػؿ حػ ػوالي  %07م ػػف إجم ػػالي ح ػػاحت ال ػػزواج الت ػػي تم ػػت ف ػػي ع ػػاـ
0224ا

وأشػػارت بيانػػات التعػػداد العػػاـ لمسػػكاف لعػػاـ  0224إلػػى أف ح ػوالي  %11مػػف اثنػػاث فػػي الفحػػة
العمرية  17 - 14سنة متزوجات حاليا أو سبؽ ليـ الزواجاوذكػرت الد ارسػة أف  04ألػؼ طفػؿ
يعانوف مف تفكؾ أسرىـ نتيجة طخؽ الوالديف ،مواحة أف الطخؽ يؤدى إلى تفكؾ األسػرة ،وىػو

مػػا يتطم ػب تغييػػر ق ػوانيف األح ػواؿ الشخصػػية ورف ػ الػػوعي بتػػداعيات الطػػخؽ فػػي مصػػر لتجنيػػب
ىؤحء األطفاؿ معاناة طخؽ الوالديفاوطالبت برف الوعي وادماج الفتيات في التعميـ وسوؽ العمؿ
وىو مف شأنو سيؤدى إلى تجنب الدولة العديد مف األعباء التي تنجـ عف الزواج المبكرا

 -2دراسة وزارة الشئون االجتماعية
وتشير نتاحج الدراسة التي قامػت بيػا و ازرة الشػحوف احجتماعيػة اثدارة العامػة لشػحوف المػرأة إلػى

أف ف د ارسػػة تحميميػػة لظػػاىرة الػػزواج المبكػػر أشػػارت بػػأف ىنػػاؾ 2ا 12مػػف إجمػػالي عينػػة البحػػث

المركزي مف مناطؽ الحوامدية والبدرشيف قاموا بتزويج بناتيـ مبك ار ونحو 1ا %36مف جممة ىذه
المجموعة قاموا بتزويج بناتيـ مف أزواج غير مصرييف ،كما بمغت نسبة مف قاـ بتزويج بناتو مف
زوج مسف نحو 4ا% .7

 -3دراسة المجمس السكان الدولي في مصر :مميون امرأة ضحايا الزواج المبكر-:
أجػػرى مجمػػس السػػكاف الػػدولي فػػي مصػػر د ارسػػة حدي ػػة عػػف الػػزواج المبكػػر لمتعػػرؼ إلػػى أسػػبابو
ونتاحجو ،حيث وصؿ متوسط سف الزواج إلى ما بيف  12و  16سنة ،وذكرت  %40مػف الفتيػات
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عينة الدراسة أف آباءىف كانوا أصحاب الكممة األولى واألخيرة في ىذا الشأف ،ويختمؼ األمر تبعا

لمحالة احقتصادية واحجتماعية.

وأكػدت الد ارسػة أف حمػؿ الفتيػات الصػغيرات لػو ػخث نتػاحج محتممػةو مولػود حػي ،إجيػا ،،وحدة
جنػيف ميػػت ،حيػث إف  00فتػػاة حامػػؿ مػررف بتجربػػة اثجيػػا 6 ،،مػنيف كػػاف مولػػودىف ميتػػا،

و 11منيف تعر ،أطفاليف الرا لمموتا وانتيت الدراسة إلى أف الزواج المبكر لػو نتػاحج سػيحة
عمى الفتيات وأف األسرة مسحولة عف ذلؾ بصورة أساسية

 – 4دراسة د .إقبال السمالوطي ودراسات أخري :
تشير دراسة أخرى لمدكتورة عمياء شكري إلى أف  %14مف زيجات الريؼ ت ػ فػى سػف ي ػؿ عػف

16سػػنة ،كمػػا بينػػت د ارسػػة داإقبػػاؿ السػػمالوطى  0222أف ىنػػاؾ مػػابيف  13إلػػى  % 02مػػف

مجموع مواليد الوطف العربي تمدىف أمياتيف وىف في سف المراى ة ،وىذا يدؽ ناقوس الخطر ب وة
محػذ ارً مػف المخػاطر الرىيبػة التحػى تنشػب أنيابيػا فػي الطفمػة التػي يوقعيػا حظيػا العػا ر فػي فػ

الزواج المبكر [.أولى المخاطر ىي المخاطر الصحية كتسمـ الحمؿ ،وف ر الدـ ،وصعوبة الوحدة

،واثجيػػا، ،وبػػالطب يسػػاىـ صػػغر السػػف فػػي فػػتش شػيية الػػزوج لجنجػػاب المتكػػرر دوف فاصػػؿ
زمني مع وؿ بيف الوحدة واألخرى مما يعرايا لجنياؾ البدني ويعر ،أطفاليا لألنيميا والجفاؼ

وانخفا ،الوزف والمناعة ،وليذا تكػوف معػدحت وفيػات األميػات والراػ واألطفػاؿ دوف الخامسػة

أعمى في المناطؽ التي تنتشر فييا ظاىرة الػزواج المبكػر ،وتبػيف الد ارسػات أف احتمػاحت الوفيػات
في الفتيػات مػف عمػر  12-12سػنة بسػبب الحمػؿ والػوحدة تزيػد خمسػة أاػعاؼ عػف وفػاة النسػاء

فػػي سػػف  23-02سػػنة ،وأف عسػػر الػػوحدة أك ػػر شػػيوعاً بػػيف الفتيػػات

المراى ػػات ،وأيا ػاً ترف ػ

الدراسات الميدانية لمباح يف م ؿ مركز النديـ وداإقباؿ السمالوطى ودارفي ػة حمػود وغيػرىـ السػتار
عف أرقاـ ونتاحج مرعبة لظاىرة الزواج المبكر ،فيذا النوع مف الػزواج يحػرميف مػف فػرا التعمػيـ

 %2571مػف فتيػات عينػػة بحػث ريػػؼ الجيػزة قػد تػػوقفف عػف متابعػػة التعمػيـ بسػػبب الػزواج المبكػػر
،ولػيس الصػػحة والتعمػػيـ ف ػػط ىمػػا الخسػارة الوحيػػدة ولكنيػػا تخسػػر نفسػيا ومعنوياتيػػا مػػف اثحبػػاط
وال مػؽ نتيجػة لعػدـ قػدرتيا عمػى ال يػاـ بملتزاماتيػا وأعباحيػا والتنػاق ،النفسػي نتيجػة عػدـ اثشػباع

العاطفي الذي لـ يناج بعد خاصة إذا كاف الزوج أكبر منيا بعشرات السنيف ،ف د أظيرت إحػدى
دراسات و ازرة التأمينات والشحوف احجتماعية أف الفارؽ في السف بيف معظـ الفتيات الختي تزوجف

مبك اًر وبيف أزواجيف كاف كبي اًر ،و عمى سبيؿ الم اؿ كانت نسبة الفتيات الختي تزوجف مف أزواج
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يكب ػػرونيف بعشػ ػريف سػػػنة وأك ػػر ،!!%4375وتنتيػ ػػى معظ ػػـ ى ػػذه العخق ػػات ،ف ػػد تب ػػيف أف نسػػػبة

المطم ات بيف المتزوجات مف سف  16-10سنة بمغت  %27مف حاحت الطخؽ.

إف مػا ي ػرب مػف  122حالػة زواج مبكػر لفتيػات مصػريات مػف غيػر المصػرييف تسػجؿ يوميػاً فػي

الشير الع اري ،ويرتف العدد إلػى  322حالػة فػي الصػيؼ الػذي ىػو موسػـ السػياحة حيػث أكػدت
دراسة السمالوطى أف نسبة  %4375مف الختػي تػزوجف فػي سػف مبكػرة مػف زوج غيػر مصػري أف
أزواجيػف كػانوا متػزوجيف بأخريػات قبػؿ الػزواج مػنيف ،ممػا جعػؿ نسػبة الطػخؽ فػي ىػذه الزيجػات

تصػػؿ إلػػى  %3172مػػف إجمػػالي عينػػة البحػػث .والعجيػػب والغريػػب أف انتشػػار الػػزواج المبكػػر يػػتـ
بالرغـ مف أف ىناؾ قانوناً شرعياً وواعياً يمن ويجرـ م ؿ ىذا الزواج
أسباب الزواج المبكر في الريف المصري و-
يعد الف ر مف أىـ األسباب الرحيسية التي تدف الف راء في الريؼ المصري لتزويج بنػاتيـ فػي سػف

مبكرة لمتخما مف أعباء الفتاة ،حيث يحصؿ الوالػداف عمػى المػاؿ أو األشػياء العينيػة كم ابػؿ أو
مػف ابنػتيـ إلػى جانػب المفػاىيـ ال بميػة المنتشػرة فػي الريػؼ المصػري خاصػة الصػعيد وح يمكػف

تجاىؿ أف الف ر يجعؿ بع ،األسػر تػزوج فتياتيػا الصػغيرات الختػي لػـ يػبمغف السػف ال انونيػة مػف

أزواج أ ريػػاء مصػرييف أو عػػرب لػػدييـ ال ػػدرة عمػػى تمبيػػة الشػػروط التػػي تاػػعيا أسػرة الفتػػاة عمػػى
الػزوج و تمعػب العػادات والت اليػد المورو ػة دو ار كبيػ ار فػي تعميػؽ ىػذا المفيػوـ م ػؿ رغبػة الػريفييف
في اثك ار مف األوحد والتخما مػف أعبػاء البنػات والخػوؼ الشػديد عمػى الشػرؼ والعػر،ا حيػث

أصبش الزواج المبكر شاحعا ألنو يم ؿ مفاىيـ العذرية والطيارة والسيطرة عمى غريزة الجنس داخػؿ
المرأة ،ومف ـ فمف مبدأ الزواج المبكر ىو أفاػؿ طري ػة لمنػ حػدوث أيػة فاػاحش قبػؿ الػزواج أو

الحفاظ عمى العذرية التي تعد مف أساسيات الزواج في المفيوـ احجتماعي .
الحماية القانونية ضد الزواج المبكر -:

نصت المادة  005في ال انوف المصري عمى المعاقبة بالحبس مدة ح تتجاوز سنتيف أو غرامة ح
تزيػػد عمػػى خ ماحػػة جنيػػو كػػؿ مػػف أدلػى أمػػاـ السػػمطة المختصػػة ب صػػد إ بػػات بمػػوغ أحػػد الػػزوجيف

السػف المحػػددة قانونػػا لاػػبط ع ػػد الػػزواج أقػواح يعمػػـ أنيػػا غيػػر صػػحيحة … ويعاقػػب بػػالحبس أو
بغ ارمػة ح تزيػد عػف  322جنيػو كػؿ شػخا خولػو ال ػانوف سػمطة اػبط ع ػد زواج ،وىػو يعمػـ أف
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طرفيػػو لػػـ يبمػػح السػػف المحػػددة فػػي ال ػػانوف ،كمػػا أصػػدر مجمػػس الشػػعب قػػانوف رقػػـ  104لسػػنة

 ،0226والذي يتنػاوؿ عػددا مػف ال اػايا الميمػة منيػا تجػريـ تو يػؽ ع ػد الػزواج لمػف لػـ يبمػح مػف
الجنسػػيف مػػاني عشػػر سػػنة ميخديػػة كاممػػة ويشػػترط لمتو يػػؽ أف يػػتـ الفحػػا الطبػػي لمػراغبيف فػػي

الػ ػػزواج لمتح ػ ػػؽ مػ ػػف خموىػ ػػا مػ ػػف األم ػ ػرا ،التػ ػػي

تػ ػػؤ ر عمػ ػػى حيػ ػػاة أو ص ػ ػحة كػ ػػؿ منيمػ ػػا.

القانون الدولي والمعاهدات الدولية و-
تعد ممارسة الزواج المبكر نوعا مف التمييز اد األطفاؿ ول د واعت العديد مف المعاىدات م ؿ
معاىدة المواف ة في الزواج والحد األدني لمزواج وتسجيؿ الزيجات ،حيػث تػنا المػادة  101منيػا

عمى ح يعترؼ بأي زواج دوف المواف ػة الحػرة والكاممػة لكػخ الطػرفيف ،كمػا تػنا المػادة  0منيػا
عم ػ ػػى واػ ػ ػ س ػ ػػف أدن ػ ػػى لم ػ ػػزواج وح يعت ػ ػػرؼ قانون ػ ػػا ب ػ ػػأي زواج تح ػ ػػت ى ػ ػػذا

الس ػ ػػف

.

بينمػا نصػت معاىػدة "كايػدو" عمػى أف خطبػة وزواج األطفػاؿ لػيس ليػا أسػاس قػانوني وعمػى ذلػؾ

فيجػػب اتخػػاذ الػػخزـ مػػف تشػريعات لتحديػػد سػػف أدنػػى لمػػزواج وجعػػؿ تسػػجيؿ الزيجػػات إجباريػػا .
كمػا جػرـ المي ػاؽ األفري ػي لح ػوؽ ورفاىيػة الطفػؿ زواج األطفػاؿ وخطبػة األوحد والبنػات قبػؿ سػف

. 16

الزواج المبكر كأحد أشكال االتجار بالبشر وآليات مواجهته :
ىناؾ تعديخت تشريعية إيجابية متعددة في مصر ،تـ اتخاذىا خخؿ الفترة األخيرة م ؿ و
عاما ،في تعديخت قانوف الطفؿ
 -1ال انوف الخاا بوا السف ال انوني لزواج الفتيات ً 16
 -0تـ تشكيؿ المجنػة الوطنيػة التنسػي ية لمكافحػة ومنػ احتجػار بالبشػر ،فػي يوليػو  ،0225ب ػرار
مػػف رحػػيس الػػوزراء وقػػد تػػـ ا ػ

خطػػة وطنيػػة لمكافحػػة احتجػػار بالبشػػر خػػخؿ الفت ػرة مػػف ينػػاير

 0211حتػػي ينػػاير  0211وتعكػػس الخطػػة المسػػعي الشػػامؿ والمتكامػػؿ الػػذي تتبنػػاه مصػػر فػػي
مجاؿ مكافحة احتجار بالبشر ،والػذي ي ػوـ فػي األسػاس عمػي مبػادئ و المنػ  ،الحمايػة ،المخح ػة

الجناحية المعاقبة  ،والمشاركة
 -1قانون  44لسنة  2202لمواجهة االتجار بالبشر
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والذي نا في المادة السادسة منو عمي و
 يعاقػب كػؿ مػف ارتكػػب جريمػة احتجػار بالبشػػر بالسػجف المؤبػد والغ ارمػة التػػي ح ت ػؿ عػف ماحػػةألؼ جنيو وح تجاوز خمسماحة ألؼ جنيو في عدد مف الحاحت مف بينيا و
إذا كاف الجاني زوجػاً لممجنػي عميػو أو مػف أحػد أصػولو أو فروعػو أو ممػف لػو الوحيػة أو الوصػاية
عميو أو كاف مسحوحً عف مخحظتو أو تربيتو أو ممف لو سمطة عميو.

إذا كاف الجاني موظفاً عاماً أو مكمفاً بخدمة عامة وارتكب جريمتػو باسػتغخؿ الوظيفػة أو الخدمػة

العامة.

إذا ك ػ ػ ػ ػػاف المجن ػ ػ ػ ػػي عمي ػ ػ ػ ػػو طفػ ػ ػ ػ ػخً أو م ػ ػ ػ ػػف

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ع ػ ػ ػ ػػديمي األىمي ػ ػ ػ ػػة أو م ػ ػ ػ ػػف ذوى اثعاق ػ ػ ػ ػػة.

إلػػى جانػػب كػػوف مصػػر طرفًػػا فػػي اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الوطنيػػة،
خصوص ػػا النس ػػاء واألطف ػػاؿ،
والبروتوك ػػوؿ الخ ػػاا بمنػ ػ وقمػ ػ ومعاقب ػػة احتج ػػار باألش ػػخاا،
ً
المعػػروؼ باسػػـ "بروتوكػػوؿ بػػاليرمو" ،قامػػت الحكومػػة المص ػرية من ػذ وقػػت طويػػؿ بالتصػػديؽ عمػػى
مزيد مف صكوؾ ح وؽ اثنساف ذات الصمة ،ومف بينيا اتفاقية األمـ المتحدة لم ااء عمى جمي

أشكاؿ التمييز اد النساء في سبتمبر  ،1761واتفاقيػة ح ػوؽ الطفػؿ ،فػي يوليػو  ،1772إاػافة
إلى اتفاقية األمـ المتحدة لحماية ح وؽ جمي العماؿ المياجريف وأف ارد أسرىـ ،في فبراير 1771ا
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