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  تقديم 
 

 الذي. ذه الدراسة تعتبر من أوائل الدراسات االجتماعية في مجال زواج األطفالــه
فنحن إذن أمام جريمة  ."وسطاء"من خالل ،"الزبون العجوز" و "لاأله"بين  "صفقة" يمثل

وهي مصحوبة في بعض . منظمة مكتملة الجوانب من جرائم االتجار بالبشر وباألطفال
  :"المشتري"األحيان بنقل الضحية عبر الحدود، إلي بلد الزوج، أو 

فتاة، بل وحياة والواقع أن زواج الفتيات األطفال ينعكس سلباً علي مستقبل وحياة ال
فهذه الفتاة تحرم من استكمال تعليمها، الذي يتيح لها التنور، والتربية والرعاية السليمة . أسرتها

كما أن هذا . ألبنائها، ويفتح أمامها فرص المشاركة في المجتمع وفي تنمية ذاتها وأسرتها
حيث يتحمل مشقة الزواج المبكر يكون علي حساب صحتها وبدنها الذي لم يكتمل نضجه بعد ب

وبذلك يستمر االرتفاع في معدل وفيات األمهات واألطفال الرضع واألطفال . الحمل واإلنجاب
ويضاف إلي العوامل السابقة عامل آخر بالغ األهمية بالنسبة للمجتمع، وهو . دون الخامسة

لهؤالء  الزيادة السكانية المترتبة علي طول فترة القدرة علي اإلنجاب بسبب الزواج المبكر
دائرة الفقر لما تشكله الزيادة السكانية من ضغط  رإن ذلك يؤدي بدوره إلي استمرا. الفتيات

علي تضاؤل مستوي الخدمات ودرجة استفادة المواطنين من المتاح علي التنمية في مصر، و
  .منها

المادة إذ أن . ولقد ثار جدل حول مدي اتفاق رفع الحد األدنى لسن زواج الفتيات مع الشريعة
بشأن األحوال المدنية تنص علي انه ال يجوز  ١٩٩٤لسنة  ١٤٣مكرر من القانون رقم  ٣١

وأنتهي النقاش إلي . توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة
والمادة المذكورة تمت إضافتها بناء علي . حق ولي اآلمر في التدخل حماية للصالح العام

، والتي صدرت ١٩٩٦لسنة  ١٢ترحات المطروحة في إطار تعديالت قانون الطفل رقم المق
، لتمثل نقله جوهرية في مجال تمكين الطفل من جميع حقوقه، ٢٠٠٨لعام  ١٢٦بالقانون رقم 

فقانون الطفل المعدل هو وثيقة حقوقية أساسية، تمثل . دون تمييز ألي مبرر، بين طفل وآخر
محددة للدولة نحو أطفالها، والتزامها بتوفير الرعاية  تتحتها مسؤوليامظلة تشريعية، تندرج 

  .والحماية لهم من كافة المخاطر، ومن االستغالل، واالتجار بهم، وممارسة العنف ضدهم

وال شك أن زواج البنات في سن الطفولة، بما اوضحناه بشأنه، يأتي ضمن هذه الممارسات 
ل، والتي استدعت وتستدعي التدخل من جانب وزارة العدوانية علي حقوق اإلنسان والطف

الدولة لألسرة والسكان، بمجلسيها للطفولة واألمومة وللسكان، وبصفة عامة، من كافة قوي 
المجتمع التي البد من وعيها بهذه الجريمة، ووقوفها لمواجهتها والقضاء عليها قبل استفحالها 

 ، وتطورها إلي ممارسة شائعة ومقبولة اجتماعياً

 هو القانونية السن دون األطفال الفتيات تزويج منع عن أهمية يقل ال الذي الموضوع
 إتمام علي يدل ما الموثق إلي الزواج في الراغبان مديق لم ما الزواج عقد توثيق يجوز ال انه



 

iv  تقدم 
 

تؤثر علي حياة أو صحة  قد للتحقق من خلوهما من األمراض التي وذلك الطبي، الفحص
  .الذي ال يقل أهمية عن ضبط سن الزواجاألمر نسلهما، 

 كأحد القانونية السن دون األطفال الفتيات زواج مشكلة حجم علي في هذا اإلطار وللوقوف
 في الظاهرة حد إلي تصل قد كمشكلة مؤخراً برزت والتي الفتيات، باألطفال االتجار جرائم
 بالمجلس باألطفال االتجار منع وحدة قررت ،)سابقاً الجيزة(  أكتوبر ٦ محافظة قري بعض

 منظماً علمياَ منهجاً إتباع والسكان سرةلأل الدولة وزارةل التابع واألمومة للطفولة القومي
 تطبيقها تم التي تحليليةال وصفيةال ميدانيةال دراسةال هذه إعداد تم حيث المشكلة لتلك لتصديل

وذلك  والحوامدية لبدرشينوا النمرس أبو مراكز يمثلون شخص ) ٢٠٠٠( قوامهـا عينة علي
 أن وأمل. الظاهرة إلي وتصل تستفحل أن قبل اآلن من بها واالهتمام القضية أمام للتوقف
  .منها المرجوة الفائدة الدراسة هذه تحقق

  خطاب مشيرة

والسكان لألسرة الدولة وزيرة                         

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  v  ملخص الدراسة 

  خص الدراسةمل

في محافظة  زواج األطفال من غير المصريينالدراسات التي تبحث بين خفايا  أوائل ة منتعتبر هذه الدراسة واحد
األسلوب الكمي م االعتماد على ت وقد. أسبابه، تأثيره على الفتاة وعلى المجتمع أكتوبر، عن مدى انتشاره، ٦

من كل أسرة، كما تم  ومقابلة فرد واحدأسرة معيشية  ٢٠٠٠تم سحب عينة من  دوالكيفي في جمع البيانات، فق
  .حالة من مجتمع الدراسة ٥٥إجراء مقابلة متعمقة مع 

وحول اآلثار والمشكالت وخرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج حول زواج األطفال والعوامل المؤدية إليه 
  :التالية المترتبة على زواج األطفال من غير المصريين ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج في النقاط

  زواج األطفال والعوامل المؤدية إليها     بالنسبة ل: أوالً
ثالثة أرباع المستجيبين لديهم معرفة بوجود فتيات  حوالي

  .المدينة متزوجين من غير المصريين/أطفال بنفس القرية
من المستجيبين أشاروا بارتفاع معدل انتشار زواج % ٦٧

  .الفتيات األطفال من غير المصريين
أن زيادة المهور التي %) ٦٧(المستجيبين  أشار غالبية

يدفعها األزواج الغير مصريين هو السبب األكثر شيوعا 
  .إلقبال الفتيات األطفال على الزواج من غير المصريين

من المستجيبين في البدرشين أن أشاروا أن السبب % ٥٥
في انتشار زواج األطفال في البدرشين هو فقر األسر 

  .وانخفاض دخلها

% ٨٥كيفية تعرف األسرة بالزوج الغير مصري،  وحول
من المستجيبين أشاروا أن للسمسار الدور األكبر في هذه 
المعرفة وذلك على مستوى الثالث مناطق كان دوره 

 .  رئيسي

تنخفض نسبة الموافقين من المستجيبين على زواج الفتيات 
وكانت % ١٠األطفال من العرب حيث وصلت إلى 

زواج بنت ستره قة تنحصر في أن أسباب هذه المواف
بنت للوقاية لو%) ٥١(البنت مصيرها الزواج  و، %)٧٥(

وحتى تستطيع األسرة %) ٤١(من االنحرافات الجنسية 
، ومساعدة األسرة %)٤١(رعاية باقي أخوات البنت 

 %). ٥(اقتصادياً 

 

 

 

 
 

من المستجيبين أشاروا بأن زواج الفتيات األطفال % ٢٧
ن ال يستمر، وكانت أسباب عدم من غير المصريي

االستمرار من وجهة نظرهم هي هروب الزوج وسفره 
وأن الزواج لم يتم بشكل %) ٦٠(خارج الوطن 

أن السبب هو صغر % ٣٥، بينما أشار %)٤٤(رسمي
  .سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل المسئولية

وكان أغلب األزواج الغير مصريين هم السعوديين يليهم 
وأكثر أشكال الزواج انتشاراً فكان الزواج . اإلمارتيين

من % ٧٤الشرعي في المرتبة األولى وفقا ما ذكره 
 %).٣٧( المستجيبين، يليه الزواج العرفي

من المستجيبين يرون أن الزواج من غير % ٦٤
المصريين يتم بموافقة الطفلة ويكمن السبب الرئيسي في 

ستوى من المستجيبين في تدني الم% ٨٢ذلك بإجماع 
أشاروا بأن الفتاة تقبل % ٢٨إال أن . االقتصادي ألسرتها

 .تحت ضغط

  :في حين خَلُصت الدراسة الكيفية إلى أن

العديد من األسباب التي تؤدي إلى إقبال األهالي  هناك
من أبناء المجتمع على تزويج بناتهن األطفال من 

رغبة الفتيات غير المصريين هذا فضالً على 
  .النوع من الزواجاألطفال في هذا 

تعاني الفتيات في الثالث مناطق من انخفاض مستوى 
المعيشة الذي يجبرهن على امتهان بعض المهن 

مما يدفعهن " المعمار  –أعمال الزراعة "الشاقة مثل 



 

  vi  ملخص الدراسة 

لمحاولة الهرب من هذه األعمال وقسوتها بقبول 
الزواج من العرب وان كانوا من كبار السن وذلك 

 . والتغيير إلى األفضل طمعاً في الراحة 

من أحد أسباب انتشار زواج الفتيات األطفال من 
العرب في المناطق محل الدراسة وجود بعض 
العناصر من األخوة العرب يقيمون إقامة شبه دائمة 
في هذه المناطق وذلك المتالكهم بعض العقارات 
واألراضي ، األمر الذي أدى إلى وجود عالقات 

  .ة جيدة أو مصالح مشترك

 وعن كيفية التعرف بالزوج الغير مصري فيعتبر
هو الذي يقوم بالدور األساسي في هذا " السمسار"

 عادة هناككما بينت المقابالت أن . النوع من الزواج
عاون السمسار في إتمام الصفقة وغالباً ما تة أمرا

المنطقة، /تكون زوجته أو إحدى النساء من القرية
من بيوتهن إلى مقر  األطفال النتقال الفتيات تسهيالً

  . السمسار لتجنب لفت األنظار داخل القرية

الدراسة الميدانية المتعمقة  أغلب المشاركين فى أكد
النوع من  تشجع على قبول هذا  التي األسباب أن

 ألفرادالزواج الرغبة في تحسين المستوي المعيشي 
 األسر ألبناءتوفير فرص عمل  إليالتطلع ، واالسرة

 .ارج بالخ

ذكر المشاركين في المقابالت أن األسباب الرئيسية 
التي تؤدي إلى ارتفاع مهر الطفلة هي جمالها، 

  . ، عذريتها وصغر سنهاالفيزيائيةمالمحها 

اآلثار والمشكالت المترتبة بالنسبة إلى : ثانياً
 على زواج األطفال من غير المصريين                        

أقروا بوجود أضرار تنجم عن  من المستجيبين% ٨٥
ذكروا . زواج الفتيات األطفال من غير المصريين

منها أن زواج الفتاة من غير المصريين قد يعرضها 
، وسوء معاملة الزوج وأهله %)٧٢(لضياع حقوقها 

، باإلضافة إلى وجود مشكالت %)٤٦(للزوجة 
، ناهيك عن زيادة %)٣٩(تتعلق بالطالق والهجر  

 %).٢٠(واألبناء عند سفر الزوج  أعباء المرأة

من المستجيبين أشاروا إلى قبول الشباب % ٥٠
 . للزواج من فتاة سبق لها الزواج من عربي

 :في حين خَلُصت الدراسة الكيفية إلى أن

أشار غالبية المشاركين أن من اآلثار السلبية أن 
الزوج قد يترك زوجته وهى حامل هروباً من 

مما يترتب عليه وجود مولود  استمرارية هذا الزواج،
من " الخال/الجد" قد ينسب إلي أحد أقارب األم مثل 

أجل استخراج األوراق الرسمية التي تحميه من 
 .مصير مجهول النسب

بينما ذكر بعض المشاركين أن هناك بعض األزواج 
يقومومن بخطف المولود وتهريبه خارج حدود 

. منه الوطن وتسجيله في بلد الزوج وحرمان األم
وعليه فإن الدراسة تُنذر بأن هناك خطراً اجتماعياً 

  . يهدد كيان هذا المجتمع

ومن بين اآلثار السلبية التي تلحق بالفتيات األطفال 
إثر هذا الزواج كما ذكرها المشاركين إساءة سمعتهن 
بمجتمع الدراسة بأنهن يمارسن الزواج كتجارة مقابل 

ن أثر سلبي على المال ولفترة محدودة، وما لذلك م
مستقبلهن، فهذه السمعة تقلل من فرصة زواجهن من 
زوج مصري وقد تساهم في توجيههن إلى اتجاهات 

  .غير سوية
أن سبب قبول بعض الشباب للزواج  المشاركينيرى 

من قتاة سبق لها الزواج من غير مصري يرجع إلى 
عدم قدرتهم المادية على الزواج، فالزواج من مثل 

ت األطفال ال يكلفهم شيئاً، وليس لديهم هذه الفتيا
مطالب كباقي الفتيات، باإلضافة إلى طمع الشاب في 
الحصول على ما تمتلكه الفتاة من أموال وخالفه من 

 . الزيجة السابقة

ومن أهم المشكالت التي تلحق بالفتاة من وجهة نظر 
، المشاركين العنف الجنسي والعالقات الغير شرعية

  .ي ، حرمان الطفلة من األمومةاإليذاء البدن
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  ١ مقدمة ومنهجية الدراسة

من أجل حياة أفضل لألسرة، من أجل أن يتربى بقية أخواتها بعناء أقل مما رأته، من أجل أن الزواج سترة للبنت، 
لى من أجل احترام كلمة األب، تُباع طفلة وراء طفلة إلشباع مطالب طرفين ال يبالون بشأنها، أحدهم أب أتكل ع

. ، واآلخر جشع جرى بأمواله وراء شهواته دون أن يبالي بحرمة الطفولةتهأمالً في تحسين مستوى معيشابنته 
فمن عناء مع الفقر والجوع وكثرة ، فتزوجت طفلة غرها بريق المال و الذهب الذي ذهب بها إلى ما لم تكن تتخيل

فولتها وكرامتها مع مستغل أخذ ما أراده منها وكان أحد عدد األخوة وقلة حيلة األبوين، إلى انتهاك لحرمتها وط
رجلين أولهما بدا رحيماً بها فأخذها لبلده خادمةً لعائلته فضاعت كرامتها وثقتها بنفسها تلك التي كانت تحلم بحياة 

ني فرجل أما الثا. تعيش فيها كريمة ربما كانت ستحققها إذا صبرت مع أخواتها و ارتقوا بالتعليم من عناء الفقر
اختصر الطريق من أوله وسافر ولم يعد بعد أن ترك في رحم الطفلة طفلة فعادت إلى أبيها طفلة بطفل إضافي يزيد 

  .الحمل، ويرى من العناء ما رأته أمه

أظهرت زيادة واضحة في السن عند الزواج  ٢٠٠٨مصر  –على الرغم من أن نتائج المسح السكاني الصحي 
بين % ١٢سنة من  ١٥مرية الصغيرة، حيث انخفضت نسبة السيدات الالتي تزوجن عند العمر األول بين الفئات الع
كما أن نسبة السيدات الالتي تزوجن . ،٢٤- ٢٠بين السيدات في الفئة العمرية % ٢إلى  ٤٩-٤٥السيدات في العمر 

بين السيدات في الفئة % ١٧إلى  ٤٩-٤٥العمرية  بين السيدات في الفئة% ٣٩سنة قد انخفضت من  ١٨عند العمر 
إال أن ظاهرة الزواج المبكر مازالت منتشرة في الريف بدرجة أكبر عنه من الحضر حيث يبلغ . ٢٤-٢٠العمرية 

سنة، وهو أعلى بحوالي ثالث  ٢٢.٢في الحضر   ٤٩-٢٥وسيط  العمر عند الزواج األول للسيدات في العمر 
وبنظرة أعمق على وسيط العمر عند ). سنة١٩.٤(في الريف  سنوات من وسيط العمر عند الزواج األول للسيدات

المناطق الجغرافية ليص الزواج األول للسيدات في ريف الوجه القبلي نجد أنه يأخذ أقل قيمة على مستوى جميع 
والالتي لم يسبق لهن  ٤٩-٢٥بين السيدات في العمر  سنة ١٨وينخفض إلى  ٤٩-٢٥لسيدات من سنة ١٨.٣إلى

  .تعليمااللتحاق بال

يعتبر الزواج المبكر في حد ذاته أمر مرفوض وغير محمود من أجل صحة المرأة والطفل، إال أن الزواج  المبكر 
أن أثره يمتد ليبلغ بصحتها وصحة  بلمن غير المصريين ال يؤثر فقط على الصحة الجسمانية للزوجة وطفلها 

لعة تُباع وتُشترى، تنتهك كرامتها دون أن تُؤذي أحد، فتفقد طفلها النفسية إلى أدنى المستويات، فترى الطفلة نفسها س
.  وربما تفقد شعورها باالنتماء نحوهم، شعورها باألمان تجاه كل من حولها من أبيها ألمها لعائلتها ثم إلى مجتمعها

فراد أسرته وال يقف هذا الشعور عندها بل ينتقل لطفلها الذي ولد ولم يجد أبوه، وربما يكون منبوذاً من بعض أ
   .وال يجب إغفال جو الفقر والجوع المحيط به. الحصول على الجنسية فيومجتمعه، ناهيك عن مشاكله 

الفتاة الطفلة من وفي طريق البحث عن األسباب الرئيسية التي نجمت عنها كل هذه المشاكل وسعياً وراء حماية 
ُأجريت هذه الدراسة االستطالعية كخطوة أولى من ن والمجتمع من أيدي المخربي االتجار بها وكذلك حماية طفلها

عدلد لمزيد من الدراسات لتغطية أوجه ن اإلو يتم األ .الوقوف على حجم الظاهرة وأهم أبعادها وجوانبهاأجل 
  .القصور التى أظهرتها هذه الدراسة ولمعرفة أعمق عن أبعاد هذه الظاهرة

 الدراسة  أهداف ١-١

المصريات من غير  األطفال الفتيات زواج أبعاد وجوانب ظاهرةالتعرف على هدفت الدراسة إلى محاولة 
  :هى محاولة التعرف على للدراسة لمحددة ا ت األهدافوكان. كتوبرأ٦طق بمحافظة بعض المنا فيالمصريين 
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  أكتوبر ٦محافظة  مناطقبعض  فياألطفال من غير المصريين  زواج الفتيات انتشارمدى.  
  هذه المناطق فيالزيجات هذه  انتشارأسباب.   
 يات األطفال من غير المصريينالمترتبة على زواج الفت اآلثار. 

  :على األسئلة التالية اإلجابةوقد حاولت الدراسة 

  ؟ )كمياً( بمجتمع الدراسة زواج الفتيات األطفالما حجم ظاهرة  .١
  بمجتمع الدراسة ؟ الظاهرة التي أدت إلي انتشار  سبابهي األ ما .٢
  ظاهرة ؟هذه ال ىالمترتبة عل آلثارهي اما  .٣
  ؟ وإستراتيجية مواجهة هذه الظاهرة ترحاتهي مق ما .٤

  منهجية الدراسة ٢-١
جمع  في الكمياألسلوب  عتمداحيث . جمع البيانات في والكيفي الكميالدراسة على كل من األسلوب  اعتمدت

 مناطق الدراسة، وذلك بمقابلة فرد واحد فىمعيشية ب ةأسر٢٠٠٠على عينة من استيفائهاالبيانات على إستمارة تم 
 مع كالً مقابالت متعمقةعقد على  الكيفيعتمد األسلوب ابينما  .داخل األسرة المختارةسنة  ٥٠-١٨الفئة العمرية 

من األطفال أو أحد أقاربائها تم تزويج بناتها  أسر أفراد من أطراف متأثرة ومؤثرة في الظاهرة والتي شملت من
 ،ورجال دين إسالمي، مسيحي، في العمر يكبرهن لغير مصريين رغبتهن دون زوجن أطفال ، فتياتغير مصريين

  . مأذون توثيق،ب مكاتأعضاء الزواج، محامين،  سماسرةك وأطراف وسيطة كان لها دور في هذ النوع من الزواج

 :يليسيتم عرضها فيما  التينشطة بالعديد من األ تم خاللها القيام ،أشهر أكثر من خمسة في وقد تم تنفيذ الدراسة

 تصميم العينة -١

  : كالتالي  تابعة لكل مركز ىقر ةمراكز ومجموعتم تطبيق الدراسة الميدانية في ثالث 

 ق التاليةمركز ومدينة الحوامدية وتضم المناط:   
    ) األميرمني ، العزبة الشرقية ،عرب الساحة ، الشيخ عتمان،الحوامدية، السهران(         
 مركز ومدينة البدرشين وتضم المناطق التالية:   
 ) العزيزية، شقارة، البدرشين(          

 مركز أبو النمرس ويضم المناطق التالية:   
               ) ميت شماس، ميت قادوس، طموة، عرب التل، المنوات(        

  :األسباب التاليةعلى  وتم تحديد هذه المناطق بناءاً

 .المجلس القومي للطفولة واألمومة سابقة قام بهانتائج دراسة  - ١

  .ين التنفيذيين من قاطني المجتمعوبعض المسئول/إجماع اإلخباريين - ٢

 . ات استطالعية قام بها فريق البحثزيار - ٣
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، منطقة كللحجم سكان  وفقاًأكتوبر  ٦األسر المعيشية فى ثالث مناطق بمحافظة اختيار عينة عشوائية من تم وقد 
من مركز  ٥٠٠مركز البدرشين وأسرة من  ٥٠٠من مركز الحوامدية،  أسرة ١٠٠٠ختيار عينة حجمها اث تم حي

  :وفقا للخطوات التاليةأبو النمرس وذلك 

 ةلوجيوبوتحديد القرى التي تنتشر فيها الظاهرة بنسبة أكبر من خالل الدراسة االستطالعية االنثر. 

  مناطق التى يتم الاختيار و ةالفرعيلتحديد الشوارع الرئيسية وتهدفة خرائط القرى المسعلى  الحصولتم
الموظفين ق وطاالستعانة بأشخاص من أبناء هذه المناوقد تم . )مدينة وقرية ١٤( ختيار العينةافيها 

 .زواج األطفالومجلس المدينة لتحديد مناطق انتشار  بالوحدات المحلية

  سر المعيشية بالمنطقة فقد لعدم توافر حصر باأل ونظراً. نتظمةالعينة بأسلوب العينة العشوائية الم سحبتم
 )٣ :١(اثنين منزل وترك اختيار نقطة بداية ثم اختيار حيث يتم . أسلوب المشى المنتظمتم االعتماد على 

 .ترك منزلين بدون التطبيق عليهمايتم تطبيق االستمارة في منزل واحد وي بالتالي. الثالث ختيار المنزلاثم 

إلى  ةضافتم باإل .جراء المقابلة معهداخل األسرة المعيشية إل ٥٠- ١٨ختيار فرد واحد فى الفئة العمرية اقد تم و
ممثلة  فرادأمقابالت نقاش بؤرية مع  ٥ وكذلك إجراء، حالة من مجتمع الدراسة ٥٥ـمقابالت متعمقة ل ذلك إجراء

   .لمجتمع الدراسة

 تصميم أدوات الدراسة -٢
تتوافق مع  لكي المناقشة للمقابالت المتعمقة والمناقشات الجماعية دليل نقاط ستبيان وكذلكامارة ستاتم تصميم 

 .أهداف وتساؤالت الدراسة

   :التالية على األسئلة ١االستمارة اشتملتقد 
   .المستجيبينأولية عن مجتمع البحث و بيانات -
  .المنتشرةأسباب انتشار الظاهرة وأشكال الزواج  -
 .هذا الزواج ومقترحات المواجهةعلى  الت المترتبةتناول المشك -

  :ر حول المحاور التاليةداف ٢المقابالت المتعمقة أما دليل
  :كانت محاور المقابلة أطراف مؤثرةبالنسبة للمقابالت مع 

  .عن المشارك بيانات أولية -

  .الرأي الشخصي للمشارك في أسباب الظاهرة وأبعادها -
  .فيها ومدى تاثره بها أو تأثيرهرة تجاه الظاه المشاركهذه  دور -
  .التي تدفعهم لمثل هذا الزواجسباب األو أهم المشكالت التي تواجه الفتيات األطفال في القرية -
  .الذين يقومون بإغراء الفتيات األطفالموقف أهالي القرية من السماسرة والمحاميين  -
 .ير مصريموقف شباب القرية من الفتيات الالتي سبق لهن الزواج من غ و -

  :كانت محاور المقابلة وسطاءبالنسبة للمقابالت مع و 
  .عملهبدأ الحوار حول الخصائص الخلفية لهذا الوسيط  -

                                                             
  .١االستمارة معروضة في ملحق  ١
  .٢دلیل المقابالت المتعمقة ملحق  ٢
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  .هذه الزيجات إلتمامالذي يقوم به هذا  -
  .المقابل المادي الذي يتقاضاه والمشاكل التي يواجهها من هذا العمل -
  .روط التي يضعها طالب هذه الزيجاتالش -
  .قدم للفتاة وأهلها والمستحقات التي تحصل عليها بعد الطالقلتي تُاإلغراءات ا -

 تدريب الباحثين -٣
طالب المرحلة النهائية ، طالب الدراسات العليا، باحث من معيدين ٣٥بلغ عدد المشاركين في عملية جمع البيانات 

ين عمل جلستعقد  خاللهتم  ،واحداً اً، واستغرقت عملية التدريب يومعالي للخدمة االجتماعية بالقاهرةبالمعهد ال
كيفية توجيه األسئلة وتدوين االستجابات  ،االستمارة وإكسابهم مهارة إجراء المقابلةعلى  فهميا تعرتاستهدف

  .والمالحظات المرتبطة بها

  مصادر البيانات  ٣-١
جمع بيانات من العديد  األسرة، استمارة باستخداماألسر المعيشية  البيانات منإلى جمع  باإلضافةتم خالل الدراسة، 

  :دليل المقابالت المتعمقة من باستخداموقد تم جمع البيانات . من المصادر
 التوزيـع المكـاني    –المهنـة   –التنوع في السن  :يارهم وفق االعتبارات التاليةويتم اخت:  اإلخباريون– 

الدراسة، اإلحاطـة  ائدة داخل مجتمع الس باألوضاع اإلحاطة –الريفية  األصول –المعرفة بالبيئة المحيطة 
  .بموضوع الدراسة 

 والتنفيذي  اإلداريبعض القيادات من الجهاز ، عاديون أشخاص. 

 فولة والمرأة طالعاملة في مجال التوعية بقضايا ال األهليةالجمعيات على  القائمون. 

  الزواجمكاتب توثيق. 

 أجانبمن األطفالًَ ا أسر لحاالت تم تزويج بناته. 

 يكبرهن ألزواجزوجن دون رغبتهن  أطفال اتفتي. 

  مأذون توثيق، ، محامين، مكاتبالزواجسماسرة. 
 

 الوثائق والسجالت المنشورة التي يمكن االستفادة منها فيمـا يتعلـق بظـاهرة زواج   إلى ذلك تم مراجعة  باإلضافة
 .السابقةالدراسات  األطفال، وكذلكالفتيات 

  محدودية الدراسة ٤-١
   :ائج هذه الدراسة بحذر حيثيجب أخذ نت

 من الغير مصريين ولم تتطرق لزواج الفتيات األطفال الدراسة على أسئلة عن زواج الفتيات  اقتصرت
  .بصفة عامة األطفال

 لم تقم الدراسة بقياس حجم أو نسبة زواج الفتيات من كبار السن أو كبار السن الغير مصريين. 

  تنظيم التقرير ٥-١
عرض لخصائص األسر المعيشية واألفراد  الثانيالفصل  فيهذه المقدمة  فيليفصول،  ٥ ينقسم التقرير إلى

زواج الفتيات األطفال  انتشارحول  اآلراءيعرض الفصل الثالث  المختارة، بينماداخل األسر  دراسةال فيالمستجيبين 



 

 مقدمة ومنھجیة الدراسة  ٥
 

ألطفال من غير |لى زواج اويناقش الفصل الرابع اآلثار والمشكالت المترتبة ع. والعوامل المؤدية إلى ذلك
.التي تم استخالصها من نتائج الدراسة وأخيرا يقدم الفصل الخامس الخالصة و بعض التوصيات .المصريين
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 ٢  والمستجيبينخصائص األسر المعيشية 

 فيتم مقابلتهم  التيالعينة  فيهذا الفصل عرض لخصائص أفراد األسر المعيشية وكذلك المستجيبين  فييتم 
والتعليمية وكذلك  االجتماعيةوتشمل الخصائص النوع والعمر والحالة . وذلك حسب مناطق الدراسة الثالث الدراسة

  .عرض لهذه الخصائص يليوفيما . لمجتمع الدراسة يةحالة العملال

  األسر المعيشية أفراد خصائص  ١-٢

 ١جـــدول  يعـــرض
األسـر   أفراد خصائص

المعيشية محل الدراسـة  
الـثالث  وذلـك حسـب   

. المناطق محل الدراسـة 
ــدول أن  ــح الج ويوض

سـر  من أفراد األ% ٥٢
مــن المعيشــية كــانوا 

مـن  % ٤٨بينما  الذكور
. إنــاث األســرأفــراد 

ــدول أن  ــح الج ويوض
 فـي عمر الفرد متوسط 

ويقل .  سنة ٢٧األسرة 
مركـز   في هذا المتوسط

أبو النمـرس  ولبدرشين ا
 يشـير   .سـنة  ٢٥إلى 

كثر من أن أإلى الجدول 
أفــراد األســر نصــف 
لم يسبق لهـم  المعيشية 
ذلك ألن يرجع الزواج و

 دمن األفـرا  نسبة كبيرة
وال . دون سن الـزواج 

واضـحة  توجد تفاوتات 
. اطق المختلفةحسب المن

بالنسبة للحالة . %٤٦مركز أبو النمرس إلى  فيوترتفع % ٤٣ األسر أفرادتبلغ نسبة المتزوجين بين بصفة عامة و
، )تعليم متوسط أو أعلى% ٣٩(وامدية من األفراد في األسر محل الدراسة في الحالمتعلميين  نسبة  فترتفع التعليمية 

    .أو أقل% ٢٥ حواليس إلى كل من البدرشين وأبونمر  فيتقل هذه النسبة بينما 

  أفراد األسر المعيشيةخصائص  ١جدول               
.بعض الخصائص المختارةتوزیع أفراد مجتمع البحث حسب   

  

    اإلجمالي    أبو النمرس    نالبدرشي    ةالحوامدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد  المختارةالخصائص                                                           
                         النوع                                                          
   ٥٢,١ ٤٧٢٩   ٥٣,٢ ١١٤٦   ٥٠,٩ ١٠٨٨    ٥٢,١  ٢٤٩٥  ذكر  
   ٤٧,٩ ٤٣٤٦   ٤٦,٨ ١٠٠٧   ٤٩,١ ١٠٤٩    ٤٧,٩  ٢٢٩٠  أنثى  
                          الحالة االجتماعية           ٥٣,٢ ١١٤٦                
   ٥٢,٥ ٤٧٦٥   ٥٠,٧ ١٠٩١   ٥٢,٦ ١١٢٤   ٥٣,٣ ٢٥٥٠ أعزب  
   ٤٣,٣ ٣٩٣٣   ٤٥,٧ ٩٨٣   ٤٢,٧ ٩١٢   ٤٢,٦ ٢٠٣٨ الزواج قائم  
   ٠,٨ ٧٦   ٠,٧ ١٥   ٠,٧ ١٥   ١,٠ ٤٦ مطلق  
   ٣,٢ ٢٨٨   ٢,٨ ٦١   ٣,٩ ٨٤   ٣,٠ ١٤٣ أرمل  
   ٠,٢ ١٣   ٠,١ ٣   ٠,٠ ٢   ٠,٢ ٨ هجر  
                          الحالة التعليمية                              
   ١٣,٧ ١٢٤٢   ١٣,٩ ٢٩٩   ١٤,٥ ٣١٠   ١٣,٢ ٦٣٣ دون السن  
   ٢٢,٧ ٢٠٥٧   ٢٧,٦ ٥٩٥   ٢٨,٥ ٦٠٩   ١٧,٨ ٨٥٣ أمي  
   ٥,٢ ٤٧٥   ٥,٣ ١١٥   ٥,٩ ١٢٧   ٤,٩ ٢٣٣ يقرأ  
   ١٥,٠ ١٣٥٧   ١٦,١ ٣٤٧   ١٦,٤ ٣٥٠   ١٣,٨ ٦٦٠ ابتدائية  
   ١٠,٨ ٩٨٠   ١٠,٩ ٢٣٤   ١٠,٣ ٢٢٠   ١١,٠ ٥٢٦ إعدادية  
   ٢٣,٩ ٢١٦٦   ٢٠,٤ ٤٣٩   ١٨,٥ ٣٩٦   ٢٧,٨ ١٣٣١ متوسط  
   ٨,٦ ٧٧٨   ٥,٨ ١٢٤   ٥,٨ ١٢٤   ١١,١ ٥٣٠ عال  
   ٠,٢ ٢٠   ٠,٠ ٠   ٠,٠ ١   ٠,٤ ١٩ عليادراسات   
                          الحالة العملية                              
   ١,٨ ١٦٣   ٣,٤ ٧٤   ٢,٤ ٥١   ٠,٨ ٣٨ مزارع  
   ١١,٣ ١٠٢٨   ٩,٠ ١٩٤   ١٠,٢ ٢١٩   ١٢,٩ ٦١٥ موظف  
   ٣,٣ ٣٠٤   ٣,٣ ٧٠   ٣,٠ ٦٤   ٣,٦ ١٧٠ تاجر  
   ١٢,٥ ١١٣٠   ١٥,٤ ٣٣٢   ١٢,٣ ٢٦٣   ١١,٢ ٥٣٥ حرفي  
   ٧١,٢ ٦٤٥٠   ٦٨,٩ ١٤٣٨   ٧٢,١ ١٥٤٠   ٧١,٦ ٣٤٢٦ ال يعمل  
   - ١٤٢,٥   - ١٦٠,٨   - ١١٩,٢   - ١٤٦,٩ متوسط الدخل                              
   - ٢٩٥,٧   - ٢٩٢,٥   - ١٤٥,٨   - ٣١٧,٣ االنحراف المعياري  
   - ٢٧,٠٧   - ٢٥,٣   - ٢٤,٦   - ٢٧,٠٦ متوسط السن                              

  
ياري االنحراف المع

 للسن
١٧,٩٩ - 

  ١٦,٦ - 
  ١٧,٣ - 

  ١٧,٥ - 
  

   ١٠٠,٠ ٩٠٧٥   ١٠٠,٠ ٢١٥٣   ١٠٠,٠ ٢١٣٧   ١٠٠,٠ ٤٧٨٥  اإلجمالى                              
                            



 

 خصائص األسر المعیشیة والمستجیبین  ٧
 

وقد يرجع ذلك إلى أن  ، %)٧١(ال يعملون الذين تمت مقابلتهم  أفراد األسر من %٧٠أن حوالى  ١جدول  ويشير
 فييعملون % ١٣وقد وجد من الجدول أن . التعليم في الزلننسبة كبيرة من هؤالء األفراد دون سن العمل أو 

. المختلفة المناطق فيوال تختلف الحالة العملية  %).٢%) (٣(والزراعة ة تجارأقل يعملون بال بينما نسبةالحرف 
جنية ١٦١(كان أعلى متوسط دخل جنيه، و ١٤٣حولى متوسط الدخل للفرد في األسرة وقد أظهرت النتائج أن 

 .جنية مصري) ١١٩(وأقل متوسط دخل كان لألفراد في البدرشين  أبو النمرسللفرد في ) مصري

  خصائص المستجيبين  ٢-٢
 معهم،  إجراء المقابلةتم الذين  سنة ٥٠-١٨الذين تتراوح أعمارهم بين  ينالمستجيبخصائص  ٢جدول يعرض 

وتشير . )١شكل( متزوجين %)٧٦(كان الغالبية ناث ومن اإلين المستجيبومنه نجد أنه ما يقرب من ثالثة أرباع 
من % ٧٧ أن كذلكنُشير النتائج و %).٢٩(من المستجيبين أميين يليهم ذوي التعليم المتوسط  %٣٩النتائج أن 

عمر متوسط وقد وجد أن  .موظفين %١٢وحوالى ين ال يعملون وقد يرجع ذلك إلى أن معظمهم إناث المستجيب
 إلى مما يشير جنية مصري ٧١٣حوالي  المستجيبومتوسط دخل . سنة ٣٧حوالي  الذي تمت مقابلتهم المستجيبين

المعيشية التي  سرةاأل فراداألمتوسط عدد  ويشير الجدول أن . المستجيبين هم المصدر الرئيسي لدخل األسرة أن
 .أفراد ٦ أفراد في كال من الحوامدية والبدرشين يزداد هذا المتوسط في أبو نمرس ليصل إلى ٥ المستجيب يقيم بها

أعزب متزوج مطلق أرمل ھجر

١٣

٧٦

٢
٩

٠

الحالة االجتماعية للمستجيبين محل الدراسة) ١(شكل 

  

 
 
  
  

  



 

 خصائص األسر المعیشیة والمستجیبین  ٨
 

 خصائص المستجيبين ٢ جدول              
  .توزيع المستجيبين حسب بعض الخصائص المختارة

  

    االجمالى    أبو النمرس    نشيالبدر    ةمديالحوا                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    ةالنسب  العدد  المختارةالخصائص                                                           
                         النوع                                                          
    ٣٠,٣  ٦٠٥    ٣٠,٤  ١٥٢    ٢٨,٤  ١٤٢    ٣١,١  ٣١١  ذكر  
    ٦٩,٧  ١٣٩٥    ٦٩,٦  ٣٤٨    ٧١,٦  ٣٥٨    ٦٨,٩  ٦٨٩  أنثى  
                          الحالة االجتماعية                              
      ٢٦٥    ١١.٢  ٥٦    ١٣.٨  ٦٩    ١٤,٠  ١٤٠ أعزب  
    ٧٥.٨  ١٥١٦    ٧٨.٦  ٣٩٣    ٧٣.٨  ٣٦٩    ٧٥.٤  ٧٥٤ متزوج  
    ١.٧  ٣٤    ١.٦  ٨    ٢.٢  ١١    ١.٥  ١٥ مطلق  
    ٩.١  ١٨١    ٨.٤  ٤٢    ١٠.٢  ٥١    ٨.٨  ٨٨ أرمل  
   ٠,٢  ٤   ٠,٢  ١   ٠,٠  ٠    ٠.٣  ٣ هجر  
                  الحالة التعليمية                            
   ٣٩ ٧٨٠   ٤٣.٦ ٢١٨   ٤٦.٦ ٢٣٣   ٣٢.٩ ٣٢٩ أمي   
   ٦.٢ ١٢٨   ٧.٢ ٣٦   ٧.٢ ٣٦   ٥.٦ ٥٦ يقرأ   
   ٧.٣ ١٤٠   ٥.٦ ٢٨   ٦.٤ ٣٢   ٨ ٨٠ ابتدائية   
   ٩.٢ ١٨٨   ٩.٨ ٤٩   ٩.٢ ٤٦   ٩.٣ ٩٣ إعدادية   
   ٢٨.٥ ٥٦٩   ٢٥ ١٢٥   ٢٣.٢ ١١٦   ٣٢.٨ ٣٢٨ متوسط   
   ٩.٣ ١٨٦   ٨.٦ ٤٣   ٧.٤ ٣٧   ١٠.٦ ١٠٦ بكالوريوس   
   ٠.٥ ٩   ٠.٢ ١   ٠ ٠   ٠.٨ ٨ دراسات عليا   
                          طبيعة العمل                              
   ٢.٢ ٤٤   ٣ ١٥   ٣.٣ ١٦   ١.٣ ١٣ مزارع  
   ١١.٨ ٢٣٦   ٩.٦ ٤٨   ١٠.٨ ٥٤   ١٣.٤ ١٣٤ موظف  
   ٦.٢ ١٢٣   ٧.٨ ٣٩   ٥ ٢٥   ٥.٩ ٥٩ تاجر  
   ٦.٢ ٢٤٨   ١٣.٦ ٦٨   ١١.٨ ٥٩   ١٢.١ ١٢٦ حرفي  
   ٧٦.٥ ١٣٤٩   ٦٦ ٣٣٠   ٦٩.٢ ٣٤٦   ٦٧.٣ ٦٧٣ ال يعمل  
    -  ٣٧.٣    -  ٣٦.٣    -  ٣٥.٥    -  ٣٨.٨  ن ـالسمتوسط                               
   -  ٧١٢.٧   -  ٦٩٤.٣   -  ٥٩٦.٧   -  ٦٥٥.٨   األسرةمتوسط دخل   
   -  ٥   -  ٦   -  ٥   -  ٥  متوسط عدد أفراد األسرة   
   ١٠٠.٠ ٢٠٠٠   ١٠٠.٠ ٥٠٠   ١٠٠.٠ ١٠٠.٠   ١٠٠.٠  ١٠٠٠  اإلجمالي                              
                                                        

  

  

  

  



 

 زواج األطفال والعوامل المؤدیة إلیھا  ٩
 

  ٣  زواج األطفال والعوامل المؤدية إليها

العائلة تزوجن من غير /األسرة/بالقرية أطفـال وجود فتياتب معرفةعما إذا كانوا على  المستجيبونتم سؤال 
يات األطفال من غير أسباب زواج الفتعن  سؤالهم، ومدى انتشار هذا الزواج في القرية، كما تم المصريين
 .المصريين

الزوج على يتم بها تعرف األسرة الكيفية التي عن الحصول على معلومات  المستجيبون قد تم خالل المقابالت معو
رأيهم في مدى كثر الجنسيات إقباالً على هذا النوع من الزواج، كما تم التعرف على أ، وعلى مصريالاغير 

ان هذا الزواج يتم بموافقة الطفلة أم بإجبار والديها وإذا م استمراره، وما إذا كهذا الزواج وأسباب عداستمرارية 
  .سئلةوفيما يلي عرض لنتائج هذه األ .رأيها فما هي أسباب هذه الموافقةيتم بعد أخذ كان 

  مدى موافقة مستجيبين على زواج األطفال ١-٣
بنفس لديهم معرفة بوجود فتيات أطفال  الدراسة في ينالمستجيبأن حوالي ثالثة أرباع  ٣يوضح جدول 

غير األطفال من ارتفاع معدل انتشار زواج الفتيات الجدول يوضح  و. من غير المصريين المدينة متزوجين/القرية
بمعرفتهم ين المستجيبمن % ٦٧ حيث أشار حوالي ،المصريين في كال من الحوامدية والبدرشين و أبوالنمرس

وبسؤال المستجيبين عن أسباب زواج األطفال من وجهة . من غير المصريينبوجود فتيات أطفال متزوجات 
أن زيادة المهور التي يدفعها األزواج  الغير مصريين هو السبب األكثر %) ٦٧(ين المستجيبأشار غالبية ، نظرهم

 واسطة تم ذكره ب الذيوكان السبب الثاني . إلقبال الفتيات األطفال على الزواج من غير المصريينشيوعا 
بينما كان ، األسرة هو فقر األسر وانخفاض دخل%) ٥٥(و البدرشين %) ٦٠(ين في كال من الحوامدية المستجيب

ين من أبو نمرس هو ارتفاع تكاليف تجهيز البنات عند زواجهن من المستجيبمن % ٣٧السبب الثاني لدى 
فكان كثرة %) ٣٢( أبو نمرس مستجيبيو %) ٤٩( الحوامدية مستجيبيوأما عن السبب الثالث لدى . المصريين

من إجمالي % ١١ أضاف. البدرشين كان ارتفاع تكاليف تجهيز البنات مستجيبيعدد البنات في األسرة ولدى 
  .ين أن أحد األسباب هو هروب البنات من األعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبةالمستجيب

من المستجيبين أن للسمسار الدور األكبر في % ٨٥الي مصري، أوضح حوالوعن كيفية تعرف األسرة بالزوج غير 
وقد تم ذكر مصادر أخرى لمعرفة ). ٢شكل (ئيسي هذه المعرفة وذلك على مستوى الثالث مناطق كان دوره ر

مع عدم وجود اختالفات %) ١٣( أوعن طريق الخاطبة%) ١٥(مصري منها عن طريق أحد األقارب الالزوج غير 
  .حسب المناطق المختلفة

وقد . من غير المصريين الفتيات األطفال أسباب زواج محاولة التعرف على خالل المقابالت المتعمقةمن قد تم و
المقابالت المتعمقة أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى إقبال األهالي من أبناء المجتمع على أظهرت نتائج 
ومن . هذا النوع من الزواجاألطفال في  الفتيات رغبة نعهذا فضالً  ،من غير المصريين األطفال تزويج بناتهن

 –نجاح بعض الزيجات القديمة  بين هذه األسباب التى تم ذكرها من قبل بعض المشاركين فى المقابالت المتعمقة هو
والبعض من  تحديداً من السعوديين، إلى وجود عالقات مصاهرة بين األخوة العربأدى  -فترة السبعينات وما قبلها

 .مما أوجد المناخ المناسب لتكرار مثل هذه الزيجات ،أبناء مجتمع الدراسة



 

 زواج األطفال والعوامل المؤدیة إلیھا  ١٠
 

األب األقاربأحد أوالخاطبة
تیسیرمكاتب

الزواج

سمسار
معروف

أخرى

٢
١٥ ١٣

٨٥

٥

كيفية تعرف األسرة بالزوج الغير مصري) ٢(شكل 

  
بمجتمع يقيمون نظراً لوجود بعض العناصر من األخوة العرب أنه سبب آخر بينما ذكر مجموعة من المشاركين 

إلى وجود عالقات  ذلك أدى ،ارات واألراضيوذلك المتالكهم بعض العقفي هذه المناطق الدراسة إقامة شبه دائمة 
  .أعضاء المجتمع وبالتالي مصاهرتهمكل ذلك ساعد على اندماج هؤالء الغرباء مع . جيدة أو مصالح مشتركة

من قبل بعض األهالي من أبناء  األطفال الفتيات نعدام النخوة والغيرة على مستقبل ومصيرويرى بعض المشاركين إ
في تغيير  األطفال الفتيات رغبة الكثير منبينما ذكر قلة من المشاركين . الظاهرة هذه شيالمجتمع  ساعد على تف

كما أن . مصيرهن ومحاولة تحسين نوعية حياتهن والتطلع إلى حياة الرفاهية والترف  ساعد على وجود الظاهرة
 ومعاونيهم من نساء القرية) ءالوسطا(وذويهم من قبل السماسرة  األطفال الفتيات التأثير المباشر على البعض من

  . لمثل هذا الزواج الفتيات األطفالإلى استمالة الكثير من  أدى

هذا  إلى تسهيل ترويجأدى وجود السماسرة وبعض من المحامين من أبناء المجتمع  وقد ذكر بعض المشاركين أن
وهذه ) لهدايا من المالبس والحليكا(نظراً لوجود بعض المنافع االقتصادية أو العينية كذلك . النوع من الزواج

  . لديهن الرغبة في التقليدوحفزت  األطفال الفتيات الكثير منإال أنا جذبت ، ن كانت قليلةإالمنافع و

" المعمار  –أعمال الزراعة "بعض المهن الشاقة مثل يمتهن  األطفال الفتيات بعضوقد ذكر أحد المشاركين أن 
طمعاً  وذلكن كانوا من كبار السن إمال وقسوتها بقبول الزواج من العرب وجعلهن يحاولن الهروب من هذه األع

  . في الراحة والتغيير إلى األفضل

جعلهم  ثير من األسر داخل مجتمع الدراسةانخفاض المستوى االقتصادي للك أن كين ما ذكر عدد من المشارك
دي والمعيشي على حساب إحدى البنات النوع من الزواج رغبة في تحسين مستواهم االقتصا لمثل هذا يلجئون

  .)من أجل حياة أفضل لألسرة كضحية(

بين األسباب من  كرسبب ذُ مصريين وانعدام القدرة المادية لدى األهلال ونفقات الزواج من رتفاع تكاليفوقد كان ال
أن  ر بعض المشاركينفقد ذك. ذا النوع من الزواجهتلجأ لمثل  األسرجعل العديد من  المشاركين والذىالتي ذكرها 

كذلك السرة الكثير، كلف األالزواج من العرب ال ي دافع للزواج من مصريةال مما يحفز لديهالعربى الكثير  كلفي.  
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   والعوامل المؤدية إليها زواج األطفال ٣ جدول              
من غير  األطفال الفتيات مدي انتشار زواج، وريينالعائلة يتزوجن من غير المص/األسرة/بالقرية أطفـال وجود فتياتب معرفة المستجيبين

  .وأسبابه  المصريين

  

    االجمالى    أبو النمرس    نالبدر شي    ةالحوا مدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                                                        
  

العائلة يتزوجن /األسرة /بالقرية أطفـال وجود فتياتالمعرفة ب
                         من غير المصريين 

    ٧٤.٣  ١٤٨٥    ٧٨  ٣٩٠    ٧٢.٨  ٣٦٤    ٧٣.١  ٧٣١  نعم  
    ٢٥.٧  ٥١٥    ٢٢  ١١٠    ٢٧.٣  ١٣٦    ٢٦.٩  ٢٦٩  ال  
                         من غير المصريين  األطفال الفتيات انتشار زواج                              
    ٦٦.٦  ١٣٣٢    ٦٩.٨  ٣٤٩    ٦٠.٨  ٣٠٤    ٦٨.٢  ٦٧٩  نعم  
    ٣٣.٤  ٦٦٨    ٣٠.٢  ١٥١    ٣٩.٢  ١٩٦    ٣٢.١  ٣٢١  ال  
                          أسباب زواج الفتيات األطفال من غير المصريين                              
   ٦٧.٣ ٨٩٧   ٧٠.٥ ٢٤٦   ٧٦.٨ ٢٣٤   ٦١.١ ٤١٧ زيادة المهور التي يدفعها األزواج من غير المصريين  
   ٣٠.٣ ٤٠٣   ٣١.٥ ١١٠   ٢٨.٤ ٨٨   ٤٩.٢ ٢٠٥ كثرة عدد البنات في األسرة     
   ٣٤.٥ ٤٥٩   ٣٦.٩ ١٢٩   ٣٤.٩ ١٠٦   ٣٢.٩ ٢٢٤ ارتفاع تكاليف تجهيز البنات عند زواجهم من المصريين  
   ١٧.٨ ٢٣٧   ١٦.٩ ٥٩   ١٨.٤ ٥٦   ١٧.٩ ١٢٢ كثرة  ما يقدمه الزوج غير المصري لزوجته من هدايا  
   ١٠.٩ ١٤٥   ١٠.٦ ٣٧   ٧.٦ ٢٣   ١٢.٥ ٨٥ ب البنات من األعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبة  هرو  

  
تقليد من البنات التي تزوجت من غير المصريين و كان 

 ٥.٥ ٧٢   ٤.٣ ١٥   ٢.٩ ٩   ٧.١ ٤٨ زواجهم ناجح   
  

   ٥٩.١ ٧٨٧   ٠.٦١ ٢١٣   ٥٥.٣ ١٦٨   ٥٩.٨ ٤٠٦ فقر األسرة و انخفاض دخلها      
   ٧.٢ ٩٦   ٦.١ ٢١   ٦.٣ ١٩   ٨.٣ ٥٦ أخرى  
                  تعرف األسرة بالزوج غير المصريكيفية                             
    ١.٩  ٣٨    ٨  ٤    ٢  ١٠    ٢.٤  ٢٤  عن طريق األب   
    ١٤.٥  ٢٩٠    ١٢.٤  ٦٢    ١٧.٤  ٨٧    ١٤.١  ١٤١  عن طريق احد األقارب    
    ١٢.٨  ٢٥٥    ١٤  ٧٠    ١٢.٦  ٦٣    ١٢.٢  ١٢٢  عن طريق الخاطبة أو مكاتب تيسير الزواج  
    ٨٤.٥  ١٦٩٠    ٨٨.٢  ٤٤١    ٨٠  ٤٠٠    ٨٤.٩  ٨٤٩سمسار معروف                                                             
    ٤.٧  ٩٣    ٢.٨  ١٤    ٤  ٢٠    ٥.٩  ٥٩ أخرى   
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            

على الزوج التعرف  عن كيفية تم خالل المقابالت المتعمقة السؤال: مصريالالتعرف على الزوج غير  وسيلةعن و
ولكن تغير الوضع وأصبح   ،عن طريق الخاطبة يتم كانالزواج قديماً  وقد أظهرت المناقشات أن. غير المصري

هناك من يعاون السمسار في إتمام كذلك عادة  . وع من الزواجهو الذي يقوم بالدور األساسي في هذا الن" السمسار"
 الفتيات انتقال وذلك لتسهيل  المنطقة /ة سواء كانت زوجته أو إحدى النساء من القريةأمراالصفقة وغالباً ما تكون 

حدى إأنها   إدعاءحيث تقوم هذه المرأة ب. من بيوتهن إلى مقر السمسار لتجنب لفت األنظار داخل القرية األطفال
    .ثم تقوم بإصحابها إلى مقر السمسار .....).خالتها –عمتها ( األطفال هؤالء الفتياتقريبات 

 سر على عرض بناتهنعديد من األللإقبال والفتيات األطفال فقد ذكر بعض المشاركين أن هناك  أما من جانب األسر
 بعض كما أن. )حالوة الزواج(سبة من المال لهن مقابل إعطائه ن –عريس –لسمسار رغبة في إيجاد زوج على ا
   . طلباً في الحصول على زوج عربي دون علم أسرتها) السمسارة(تذهبن إلى السمسار  األطفال الفتيات

 تزويج بناتهنلفي استماله العديد من األسر خاصة الفقيرة دوراً حيوياً لعب يالسمسار أن قد ذكر بعض المشاركين و
على استكمال مسيرتهم في الحصول  ةسراألالمعيشي ومساعدة أفراد  نتحسين مستواهدعاء بإمن العرب  األطفال

حيث يقوم . "حالنجي"ويطلق أبناء المجتمع على السمسار في مثل هذه الحاالت ، على مستوى معيشي أفضل
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إحدى الشقق وعادة ما تكون في ) العريس( غير المصريإلى مقر إقامة الشخص  األطفال الفتيات جلبالسمسار ب
  من اجل اختيار العروس المناسبة له . المفروشة بالقاهرة أو الفنادق وأحياناً تتم المعاينة عند السمسار بالقرية

  المصريين موافقة المستجيبين على زواج األطفال من غير ٢-٣
في حالة الموافقة و المصريين، زواج األطفال من غير لىعن مدى موافقتهم ع على االستبيان تم سؤال المستجيبين

زواج الفتيات على الرغم من انتشار أنه  ٤جدول  ويوضح . الزواج يتم السؤال عن أسباب الموافقةعلى هذا 
 .ين يعترضون على هذا السلوكالمستجيبمن % ٩٠ الثالث إال أن المناطقاألطفال من غير المصريين في كال من 

   هاأسبابمن غير المصريين وفال األط الموافقة على زواج الفتيات ٤جدول              
  .، وأسباب هذه الموافقةمن غير المصريين األطفـاال فتياتال على زواج ينالمستجيبنسبة موافقة 

  

    االجمالى    أبو النمرس    نشيالبدر    ةمديالحوا                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                                                        
  

من  الموافقة على زواج الفتيات األطفال
                         غير المصريين 

    ١٠.٣  ٢٠٥    ١١.٤  ٥٧    ٧.٢  ٣٦    ١١.٢  ١١٢  نعم  
    ٨٩.٧  ١٧٩٥    ٨٨.٦  ٤٤٣    ٩٢.٨  ٤٦٤    ٨٨.٨  ٨٨٨  ال  
                            
  

تيات األطفال أسباب الموافقة على زواج الف
  من غير المصريين

                        

    ٧٤.٦  ١٥٣    ٨٤.٢  ٤٨    ٧٧.٨  ٢٨    ٦٨.٨  ٧٧ ألن زواج البنت سترة     
    ٥٠.٧  ١٠٤    ٥٢.٦  ٣٠    ٦٦.٧  ٢٤    ٤٤.٦  ٥٠ ألن البنت مصيرها للزواج    
    ٢٠.٩  ٤٣    ٢١.١  ١٢    ٢٢.٢  ٨    ٢٠.٥  ٢٣ إذا كان الزوج مقتدر فما المانع   
    ١١.٧  ٢٤    ٣.٥  ٢    ٥.٦  ٢    ١٧.٩  ٢٠رعاية باقي أخوتها    األسرةتستطيع حتى   
    ٤٠.٩  ٨٤    ٢٤.٦  ١٤    ٢٥  ٩    ٥٤  ٦١ لوقاية البنت من االنحرافات الجنسية    
    ٥.٤  ١١    ١.٨  ١    ٨.٣  ٣    ٦.٣  ٧ مساعدة األسرة اقتصادياً       
    ٧٤.٦  ١٥٣    ٨٤.٢  ٤٨    ٧٧.٨  ٢٨    ٦٨.٨  ٧٧ ألن زواج البنت سترة     
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            

 األطفال الفتيات األسباب التي جعلت نسبة من عينة الدراسة توافق على زواجأيضا  ٣وشكل  ٤رقم يبين الجدول 
ومن قال بأن ، %)٧٥( لبنت سترهازواج من غير المصريين حيث تباينت آرائهم ألكثر من سبب فمنهم من قال أن 

وجاء %) ٤١(بنت من االنحرافات الجنسية للوقاية  في المرتبة الثالثة أنه وجاء %)٥١(البنت مصيرها الزواج 
تستطيع األسرة رعاية باقي وأخيراً حتى ، %)٢١(المرتبة الرابعة إذا كان الزوج مقتدر فما المانع من الزواج  في

  . %)٥(اقتصادياً  ومساعدة األسرة، %)٤١(أخوات البنت 

على  المجتمع تشجع أعضاءيراها  أسبابا حيث ذكروا المتعمقة المقابالت أغلب المشاركين فىهذه النتيجة  أكدو
  -:قبول هذا الزواج منها 

  . االسرة ألفرادالرغبة في تحسين المستوي المعيشي  -
 .بالخارج  األسر ألبناءتوفير فرص عمل  إليالتطلع  -

 .سترةالزواج  أنالزواج من منطلق  البنت في النهاية هومن أن مصير سرةلألالثقافية  النظرة -
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سترةالبنتزواج مصیرھاالبنت
للزواج

الزوجكانإذا
المانعفمامقتدر

تستطیعحتى
باقيرعایةاألسرة

اخواتھا

منالبنتلوقایة
الجنسیةالنحرافات

األسرةمساعدة
اقتصادیًا

٧٥

٥٤

٣٢

١٢

٤١

٥

أسباب الموافقة على زواج الفتيات األطفال من غير المصريين) ٣(شكل 

 

الزواج يستمر من غير المصريين أم ال، وإذا كانت  من وجهة نظرهم تم أيضا سؤال المستجيبين عما إذا كان
ثالث أرباع المستجيبين أن الزواج ال  وقد ذكر حوالى. ستمرار الزواجاتم السؤال عن أسباب عدم جابة ال ياإل

من % ٦٠أن  ٥ول ويتضح من  جد.  بين المناطق المختلفة في اإلجابة فات واضحةختالايستمر مع عدم وجود 
يرون أن السبب هو أن الزواج لم % ٤٤لهروب الزوج وسفره خارج الوطن و أن ذلك يرجع المستجيبين ذكروا 
  .)٤ شكل( السبب هو صغر سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل المسئولية رأوا أن% ٣٥بينما يتم بشكل رسمي، 

L,lk 

 

  من غير المصرييناألطفال  ستمرار زواج الفتياتامدى  ٥جدول               
  .، وأسباب عدم أستمرار هذا الزواجمن غير المصريين األطفـاال فتياتال نسبة أستمرار زواج

  

    االجمالى    أبو النمرس    نالبدر شي    ةيالحوا مد                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                                                        
  
من غير  ستمرار زواج الفتيات األطفالا

                         المصريين 
    ٢٦.٧  ٥٣٤    ٢٦.٨  ١٣٤    ٢٥.٨  ١٢٩    ٢٧.١  ٢٧١  نعم  
    ٧٣.٣  ١٤٦٦    ٧٣.٢  ٣٦٦    ٧٤.٢  ٣٧١    ٧٢.٩  ٧٢٩  ال  
                            
  

أسباب عدم أستمرار زواج الفتيات األطفال 
  من غير المصريين

                        

    ٥٩.٩  ٨٧٨    ٦٨.١  ٢٤٩    ٥٩.٢  ١٩٧    ٥٩.٣  ٤٣٢  هروب الزوج وسفره خارج الوطن  
    ٤٤.٣  ٦٤٩    ٥٠.٨  ١٨٦    ٣٥.٨  ١٣٢    ٤٥.٤  ٣٣١  الن الزواج لم يتم بشكل رسمي    

  
صغر سن الزوجة وعدم قدرتها على 

  ٣٥.٤  ٥١٩    ٢٩.٦  ١٠٨    ٣٦.٢  ١٣٤    ٣٧.٩  ٢٧٧  تحمل مسئولية الزواج
  

  
إصرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال 

  ١٠.٦  ١٥٦    ١٠.٩  ٤٠    ١٠.٨  ٤٠    ١٠.٥  ٧٦  غير أخالقية 
  

  
إصرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال 

  ١٢.٢  ١٧٨    ١٠.٢  ٣٧    ١١.٩  ٤٤    ١٣.٤  ٩٧   غير مناسبة    
  

    ١٥.٨  ٢٣١    ١٤.١  ٥٢    ١٥.٢  ٥٧    ١٦.٧  ١٢٢ أخرى  
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
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الزوجھروب
خارجوسفره

الوطن

یتملمالزواج
رسميبشكل

سنصغر
وعدمالزوجة
علىقدرتھا

تحمل
المسئولیة

الزوجإصرار
قیامعلى
بأعمالالزوجة
أخالقیةغیر

الزوجإصرار
قیامعلى
بأعمالالزوجة
مناسبةغیر

أخرى

٦٠

٤٤
٣٥

١١ ١٢ ١٦

أسباب عدم استمرار زواج الفتيات األطفال من غير المصريين) ٤(شكل

 
وقد ذكر المشاركين عدة أسباب  الفتيات األطفال انتهاء زواجأسباب  مناقشة خالل المقابالت المتعمقةأيضا تم وقد 

 : تتمثل في 

 ن كان ذلك غير معلـن ولـم   إو) مصر(تواجد الزوج في البلد  ةالزواج زواجاً مؤقتاً محدد بمد هذا يعتبر
فصح عنه وليس بغرض تكوين أسرة مستقرةي .  

 والدليل على في إطار شرعي ر مكلفالغي انتهاء الهدف األساسي من هذه الزيجة وهو االستمتاع الجنسي ،
على استخدام وسائل منع الحمل حرصاً منه على عدم  األطفال الفتيات إكراهذلك ما ذكره المستجيبين من 

  . ذا الزواجاستمرارية ه
 نسبة قليلـة   إن كانتإجبار الفتاة على المعاشرة الجنسية الغير مشروعة وهروب الفتاة من هذا األسلوب و

  . رجع لصغر سن الفتاة وجهلها بالعالقة الزوجية الشرعيةوذلك ي
  على هذا الزواج والعوامل التي تؤثر في قيمة المهورالجنسيات األكثر إقباالً  ٣-٣

مناطق تكون من في الثالث حاالت الزواج من غير المصريين  أغلبأن  ٥وشكل  ٦جدول  كما يتضح من
بأن أكثر في أبو النمرس % ٩١في البدرشين و% ٨٣الحوامدية وين في المستجيبمن % ٧٦حيث أشار  .سعوديين

حاالت الزواج من غير بينما يحتل اإلمارتيين المرتبة الثانية في . زيجات الفتيات األطفال تكون من سعوديين
في أبو النمرس، ليكون % ٤في البدرشين و %٩و في الحوامدية %١٣مناطق حيث تبلغ في الثالث  المصريين
  .واألردنيين واليمنيين في المرتبة األخيرة الكويتيين

لى أكثر الجنسيات إقباالً ع أن ستبيانات حيث ذكر المشاركينما تم التوصل له من االالمقابالت المتعمقة  كدت وأ
 وإنفاقالرتفاع ما يقدمونه من مهور وهدايا  وذلك نظراًيين، اإلمارات ،ينالسعودي :الزواج من المصريات تمثلت في

   .لزوجةاعلى 
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  جنسية األزواج من غير المصريين األكثر انتشاراً ٦جدول               
  .نتشاراً فى مجتمع الدراسةااألكثر  من غير المصريين نسبة جنسية األزواج

  

    االجمالى    أبو النمرس    نشيالبدر    ةمديالحوا                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد  الزوججنسية                                                           
    ٨١.٤  ١٦٢٧    ٩١.٢  ٤٥٦    ٨٣  ٤١٥    ٧٥.٦  ٧٥٦  السعوديين                                                            
    ٣.٥  ٦٩    ٣  ١٥    ٢.٨  ١٤    ٤  ٤٠  لكويتيين ا  
    ٩.٦  ١٩١    ٣.٨  ١٩    ٨.٦  ٤٣    ١٢.٩  ١٢٩  االمارتيين    
    ٢.١  ٤١    ٠.٨  ٤    ٣  ١٥    ٢.٢  ٢٢   ألردنيين   ا  
    ٠.٢  ٣    ٠  ٠    ٠  ٠    ٠.٣  ٣  ليمنيين  ا  
    ٣.٥  ٦٩    ١.٢  ٦    ٢.٦  ١٣    ٥  ٥٠ أخرى  
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            

السعودیین
 ٨١

الكویتیین
٤

اإلمارتیین
 ١٠

األردنیین
٢

الیمنیین
٠

أخرى
٣

جنسية األزواج الغير مصريين األكثر انتشاراً) ٥(شكل 

  

   لعوامل التي تؤثر في قيمة المهوراأكثر أشكال الزواج انتشارا و ٤-٣
أنه من بين هذه  ٧يوضح جدول فأما عن العوامل التي تؤثر في قيمة المهور التي يدفعها األزواج الغير مصريين 

ين من كل قرية، ويلي الجمال المستجيبالعوامل كان للجمال الدور األكثر تأثيراً  وذلك بإجماع حوالي ثالثة أرباع 
فكانتا في المرتبة التي %) ٤(وجنسية الزوج %) ٥( أما العائلة التي تنتمي إليها الفتاة%) ٤٤(صغر سن الفتاة 

  .     )٦شكل ( تسبق األخيرة، ليكون تعليم الطفلة هو العامل األقل تأثيراً في قيمة المهر المقدم

 مالمحها ،جمالها ،الفتاة صغر سن :العوامل التي تؤثر في قيمة المهور تتمثل في أنوأوضحت المقابالت المتعمقة 
تؤدي إلى التي وقد خلصت الدراسة إلى أن أكثر العوامل جذباً للرجل العربي و. عذريتهاو الجسمانية أو الفيزيائية 

وأحياناً . ألف ٥٠ إلىآالف  ٥حوالي  وبالتالي يتحدد قيمة المهر من، وجمالها الفتاة إتمام الزيجة هو صغر سن
 .والحليدايا العينية مثل المالبس تتجاوز ذلك إلى جانب اله
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  قيمة المهور التي يدفعها األزواج من غير المصريين ٧جدول               
  .نسبة العوامل التى تؤثر فى قيمة المهور التى يدفعها األزواج من غير المصريين

  

    االجمالى    أبو النمرس    نالبدرشي    ةالحوامدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد  العوامل التى تؤثر فى قيمة المهور                                                          
    ٤٤.٧  ٨٩٣    ٤٣.٢  ٢١٦    ٥٠.٤  ٢٥٢    ٤٢.٥  ٤٢٥ سن الفتاة                                                          
    ٧٢.٧  ١٤٥٤    ٧٥  ٣٧٥    ٧٦.٢  ٣٨١    ٦٩.٨  ٦٩٨ جمالها  
    ٤.٢  ٨٣    ٥.٢  ٢٦    ٢.٤  ١٢    ٤.٥  ٤٥ لزوججنسية ا  
    ٢.٣  ٤٥    ١.٨  ٩    ١.٨  ٩    ٢.٧  ٢٧ األطفالتعليم   
    ٥.٤  ١٠٧    ٤.٦  ٢٣    ٢.٤  ١٢    ٧.٢  ٧٢ األطفالالعائلة التي تنتمي إليها   
    ١٤.١  ٢٨٢    ١٤.٨  ٧٤    ١١.٤  ٥٧    ١٥.١  ١٥١ أخرى  
                            

 

الفتاةسن جمالھا الزوججنسیة الفتاةتعلیم التيالعائلة
إلیھاتنتمي

الفتاة

أخرى

٤٥

٧٣

٤ ٢ ٥
١٤

العوامل التي تؤثر في قيمة المهور) ٦(شكل 

  
في المرتبة األولى من  الزواج الشرعيويقع . كال الزواج المنتشرة في القرى محل الدراسةأش ٨يوضح جدول 
من % ٨٢ الحوامدية، ن فيمستجيبيالمن % ٧١ين حيث أشار المستجيبمعظم  هما ذكرل وفقاًذلك  حيث االنتشار
المستجيبين من %  ٣٥ يبينما أشار حوال. أبو النمرس بذالك المستجيبين فيمن % ٧٣البدرشين و المستجيبين في

أبونمرس أن زواج الفتيات األطفال من غير  المستجيبين فيمن % ٤٥كال من الحوامدية والبدرشين و في
ين الذين أشاروا إلى أن زواج الفتيات األطفال من المستجيبتزداد نسبة . الزواج العرفيالمصريين يتم عن طريق 

والبدرشين %) ١٨( في أبو نمرس عنهم في الحوامدية %)٢٣( زواج المتعةغير المصريين يتم عن طريق 
المستجيبين من % ٤هو أقل أنواع الزواج انتشاراً حيث أشار زواج المسيارأن  ٨يتضح أيضاً من جدول و%). ١٢(

هو  يتمالذي أبو النمرس فقط أن الزواج  المستجيبين فيمن % ٣البدرشين و المستجيبين فيمن % ٢الحوامدية و في
 .)٧شكل ( يارزواج المس
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  أشكال الزواج  ٨جدول               
  .نسب أشكال الزواج المنتشرة فى المناطق محل الدراسة حسب المناطق

  

    االجمالى    أبو النمرس    نالبدرشي    ةالحوامدي                                                            
    النسبة  العدد    سبةالن  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
    ٧٤.٢  ١٤٨٣    ٧٢.٨  ٣٦٤    ٨١.٦  ٤٠٨    ٧١.٢  ٧١٢ الشرعي الزواج                                                           
    ٣٧.٢  ٧٣٤    ٤٤.٦  ٢٢٣    ٣٥  ١٧٥    ٣٤.٥  ٣٤٥ الزواج العرفي   
    ١٧.٩  ٣٥٧    ٢٢.٨  ١١٤    ١١.٨  ٥٩    ١٨.٤  ١٨٤ زواج المتعة        
    ٣.٣  ٦٥    ٢.٦  ١٣    ٢.٢  ١١    ٤.١  ٤١ ار  يزواج المس  
    ٢.٢  ٤٤    ١  ٥    ٣.٢  ١٦    ٢.٣  ٢٣ أخرى تذكر   
                            

  

شرعيزواج عرفيزواج المتعةزواج المسیارزواج أخرى

٧١

٣٥

١٨
٤ ٢

٨٢

٣٥

١٢
٢ ٣

٧٣

٤٥

٢٣

٣ ١

أشكال الزواج المنتشرة في القرى محل الدراسة) ٧(شكل 

الحوامدیة البدرشین النمرسأبو

  

  رأي الطفلة في اختيار الزوج ودور األسرة تجاه هذا الرأي ٥-٣
للطفلة رأي في اختيار الزوج أم ال وما هي األسباب وراء أخذ رأي الطفلة ويوضح  هل ٨وشكل  ٩يعرض جدول 

من % ٦٦المستجيبين في الثالث قرى ذكرن أن للطفلة رأي في اختيار الزوج حيث ذكر ذلك  أن ٩جدول 
تتعدد . من المستجيبين فى أبو النمرس% ٥٧من المستجيبين فى البدرشين و% ٦٢المستجيبين فى الحوامدية و 

ن الدين يفرض األخذ برأى البنت األسباب التي من أجلها يأخذ األب برأي الطفلة وكان السبب األكثر ذكرا هو أ
من  المستجيبين % ٦٦من المستجيبين فى البدرشين و% ٩٢من المستجيبين فى الحوامدية و % ٩٠ذلك  حيث ذكر

من % ٢٤من المستجيبين فى البدرشين و% ٢٩من المستجيبين فى الحوامدية و  %٣٥ وقد ذكر. فى أبو النمرس
ومن . أخذ رأي الطفلة هو زيادة وعي األسرة بضرورة األخذ برأي البنتالمستجيبين فى أبو النمرس أن السبب في 

من أبو النمرس ذكرن أن السبب هو انتشار تعليم اآلباء % ١٢من المستجيبين فى الحوامدية و% ١٨الغريب أن 
 .أن السبب هو انتشار تعليم الفتيات نفسهن المستجيبين فى البدرشين من% ١٤ بينما ذكر
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یفرضالدین
ذلك

تعلیمانتشار
اآلباء

تعلیمانتشار
البنات

وعيزیادة
األسرة

أخرى

٦٣

١١ ١٣
٢٣

١٣

األسباب التي تجعل األب يأخذ برأي ابنته) ٨(شكل 

   
  

  رأى الفتاة فى اختيار الزوج ٩جدول               
  .نسبة الفتيات الالتى لهن رأى فى أختيار الزوج المتقدم إليهن، واألسباب التى تجعل األب يأخذ رأي أبنته في الزوج المتقدم إليها

  

    ىاالجمال    أبو النمرس    نالبدر شي    ةالحوا مدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                         رأى الفتاة فى اختيار الزوج                                                          
    ٥٨  ١١٦٠    ٥٧.٢  ٢٨٦    ٦١.٨  ٣٠٩    ٦٥.٥  ٥٦٥  نعم   
    ٢٠.٦  ٤١٢    ١٨  ٩٠    ٥٧.٢  ١٠٥    ٢١.٧  ٢١٧  إلى حد ما  
    ٢١.٤  ٤٢٨    ٢٤.٨  ١٢٤    ٢٤.٨  ١٢٤    ٢١.٨  ٢١٨  ال  
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠   ١٤٣.٨ ٥٣٨    ١٠٩  ١٠٠٠ االجمالى                              
                            
  

األسباب التي تجعل األب يأخذ رأي أبنته في 
  الزوج المتقدم إليها

                        

    ٦٢.٨  ٩٨٨    ٦٦.٤  ١٩٠    ٩٢.٩  ٢٨٧    ٩٠.٤  ٥١١ الن الدين يفرض ذلك    
    ١١.٣  ١٧٨    ١٢.٣  ٣٥    ١٤.٤  ٤٤    ١٧.٥  ٩٩ انتشار تعليم اآلباء     
    ١٢.٩  ٢٠٣    ١٤.٧  ٤٢    ١٣.٦  ٤٢    ٢١.١  ١١٩ انتشار تعليم البنات    
    ٢٢.٥  ٣٥٣    ٢٣.٨  ٦٨    ٢٨.٥  ٨٨    ٣٤.٩  ١٩٧ زيادة وعى األسرة       
    ١٢.٧  ١٩٩    ١٣.٩  ٤٠    ١٧.٣  ٥٣    ١٨.٨  ١٠٦ أخرى  
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            

يرون أن الزواج من غير المصريين يتم بموافقة الطفلة وكان أيضاً %) ٦٤(ين المستجيبأن أغلبية  ١٠ويشير جدول 
 وقد ذكر  .)٩شكل ( رةين هو تدني المستوى االقتصادي لألسالمستجيبمن % ٨٢السبب الرئيسي في ذلك بإجماع 

أبو النمرس من المستجيبين في % ٣٥البدرشين ومن المستجيبين في % ٢٨الحوامدية و  ن فيمستجيبيالمن % ٣٧
من % ٢٨الحوامدية و  المستجيبين فيمن % ٣٥يرى تقبل هذا الزواج تحت ضغط األسرة، بينما أن الطفلة 

هذا لبعض الفتيات األطفال السبب هو تفضيل و النمرس أن أب المستجيبين فيمن % ٣٣البدرشين و المستجيبين في
من % ٤البدرشين و المستجيبين فيمن  %٣الحوامدية و المستجيبين فيمن % ١٠أشار  النوع من الزواج،

  .أبو النمرس أن سبب موافقة الطفلة يكمن في سوء معاملة األسرة لها المستجيبين في



 

 زواج األطفال والعوامل المؤدیة إلیھا  ١٩
 

المستوىتدني
االقتصادي

لألسرة

األسرةضغط بعضتفضیل
النوعھذاالفتیات
الزواجمن

معاملةسوء
للفتاةاألسرة

منالفتاةتخلص
الشاقةاألعمال

٨٢

٢٨ ٢٩

٧
١٩

أسباب موافقة الفتيات األطفال على الزواج من غير المصريين) ٩(شكل 

  
  

  الزواجعلى  األطفالموافقة  ١٠جدول               
  .نسبة الفتيات الالتى يوافقن على الزوج من غير المصريين، واألسباب التى تجعل األب يأخذ رأي أبنته في الزوج المتقدم إليها

  

    االجمالى    أبو النمرس    نالبدر شي    ةالحوا مدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                         رأى الفتاة فى الزواج من غير المصريين                                                          
    ٦٤  ١٢٨٠    ٦٢.٤  ٣١٢    ٦٤  ٣٢٠    ٦٤.٨  ٦٤٨  نعم   
    ١٨.٤  ٣٦٧    ١٦.٦  ٨٣    ٢٠  ١٠٠    ١٨.٤  ١٨٤  إلى حد ما  
    ١٧.٦  ٣٥٣    ٢١  ١٠٥    ١٦  ٨٠    ١٦.٨  ١٦٨ ال  
                            
  

أسباب موافقة الفتاة على الزواج من غير 
  المصريين

                        

    ٨١.٦  ١٣٣٥    ٨١.١  ٣٢٠    ٨٧.٢  ٣٦٦    ٨١.٦٠  ٦٧٩ تدنى المستوى االقتصادي لألسرة   
    ٢٨.٤  ٤٦٧    ٣٥.٢  ١٣٩    ٢٧.٩  ١١٧    ٣٧.٤  ٣١١ تقبل تحت ضغط األسرة   
    ٢٩.٤  ٤٨٤    ٣٣.٢  ١٣١    ٢٧.٧  ١١٦    ٢٤.٥  ٢٣٧هذا النوع من الزواج   تفضلن  األطفالبعض   
    ٦.٨  ١١٢    ٣.٨  ١٥    ٢.٩  ١٢    ١٠.٢  ٨٥ سوء معاملة األسرة للبنت      
    ١٩.٤  ٣١٩    ١٩.٢  ٧٦    ١٥.٣  ٦٤    ٢١.٥  ١٧٩ من األعمال الشاقة    األطفالتخلص   
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            



 

 اآلثار والمشكالت المترتبة على زواج األطفال من غیر المصریین  ٢٠
 

 ٤  اآلثار والمشكالت المترتبة على زواج األطفال من غير المصريين

على صحة المرأة والطفل التتوقف اآلثار السلبية لزواج األطفال من غير المصريين على أضرار الزواج المبكر 
طفلة وأطفالها إن شاء لها القدر ذلك، فمن ضياع أثار على الصحة النفسية للاها لتحمل تتعدتشملها و إال أنهافحسب، 

بال آباء من أطفال بال أزواج، أطفال  .قة بالنفس ثم الشعور بعدم األمانالحقوق إلى مهانة الكرامة إلى ضعف الث
  .أخذ أزواجهن زهرة حياتهن ثم اتبعوا ذلك بسوء المعاملة والهجر

ين بى زواج األطفال من غير المصريين من وجهة نظر المستجيأهم اآلثار ومشكالت المترتبة عليتناول هذا الفصل 
  .محل الدراسة مدنهم/من واقع ما رأوه في قراهم

وإذا كانت  ،في الدراسة عما إذا كان من وجهة نظرهم هناك أضرار من زواج الطفلةفقد تم سؤال المستجيبين 
  . لإلجابة على هذه األسئلة م السؤال عن تصورهم لهذه األضرار، وفيما يلي عرضاإلجابة بنعم يت

  أضرار زواج الفتيات األطفال من غير المصريين ١-٤
ين يقروا بوجود أضرار تنجم عن زواج الفتيات األطفال من غير المستجيبمن % ٨٥أن حوالي  ١١يوضح جدول 

من  ن زواج الفتاةأ ذكروا من المستجيبين% ٧٢ أن ١٠شكل يوضح  ،وعن تصورهم لهذه األضرار. المصريين
رأوا أن من أضرار الزواج سوء معاملة الزوج وأهله للزوجة % ٤٦غير المصريين قد يعرضها لضياع حقوقها، 

% ٢٠منهم وجود مشكالت تتعلق بالطالق والهجر، % ٣٩بينما رأى ). تلك التي هربت من سوء معاملة أسرتها(
من بين تلك  ين أنالمستجيبمن  %٩وقد رأى . جالمرأة واألبناء عند سفر الزوين أشاروا بزيادة أعباء المستجيبمن 

األضرار عدم إشباع الحاجات العاطفية لزوجة صغيرة السن وخاصة إذا كان الزوج األجنبي كبير السن، ذلك 
ين يرى أنه من بين األضرار الناجمة عن هذا الزواج مشكالت خاصة المستجيبمن % ١٣ السبب الذي جعل

  .بالعالقة الحميمة

ضیاع
حقوق
الفتاة

سوء
معاملة
الزوج
وأھلھ

مشكالت
خاصة
بالعالقة
الحمیمة
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٢٠ ١٣

األضرار المترتبة على زواج الفتيات األطفال من غير المصريين) ١٠(شكل 

  
أشار  وقد من األجانب الفتيات األطفال السلبية المترتبة على زواج اآلثار مناقشةالمتعمقة المقابالت  تم خالل

 ،قد يترك زوجته وهى حامل هروباً من استمرارية هذا الزواجالزوج  من اآلثار السلبية أن غالبية المشاركين أن
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من أجل استخراج األوراق الرسمية " الخال/الجد" إلي أحد أقارب األم مثل  بمما يترتب عليه وجود مولود قد ينس
  .التي تحميه من مصير مجهول النسب

خارج حدود الوطن وتسجيله  وتهريبه المولود خطفيقومومن بهناك بعض األزواج بينما ذكر بعض المشاركين أن 
 . هناك خطراً اجتماعياً يهدد كيان هذا المجتمعنذر بأن وعليه فإن الدراسة تُ .في بلد الزوج وحرمان األم منه

بمجتمع  تهنسمع إساءة كما ذكرها المشاركين إثر هذا الزواجاألطفال  ومن بين اآلثار السلبية التي تلحق بالفتيات
، فهذه ، وما لذلك من أثر سلبي على مستقبلهنالدراسة بأنهن يمارسن الزواج كتجارة مقابل المال ولفترة محدودة

  .إلى اتجاهات غير سوية نساهم في توجيههتقد  وتقلل من فرصة زواجهن من زوج مصري عة مالس
  من األجانب األطفال ىعل األضرار المترتبة ١١جدول               

  .نسبة وجود أضرار من زواج األطفال من غير المصريين، ومعرفة هذه األضرار

  

    االجمالى    أبو النمرس    نشيالبدر     ةالحوا مدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                         وجود أضرار من زواج األطفال من األجانب                                                          
    ٨٤.٧  ١٦٩٤    ٨٥.٤  ٤٢٧    ٨٤  ٤٢٠    ٨٤.٧  ٨٤٧  نعم   
    ١٥.٣  ٣٠٦    ١٤.٦  ٧٣    ١٦  ٨٠    ١٥.٣  ١٥٣  ال  
                          أضرار زواج األطفال من األجانب                              

  
زواج الفتاة من األجانب قد يعرضها لضياع 

  ٧٢.٢  ١٢٢٣    ٧٨.٢  ٣٣٤    ٦٩.٥  ٢٩٢    ٧٠.٥  ٥٩٧ حقوقها  
  

    ٤٥.٧  ٧٧٥    ٥١.٥  ٢٢٠    ٤٨.٦  ٢٠٤    ٤١.٤  ٣٥١ سوء معاملة الزواج و أهلة للزوجة        

  
مشكالت خاصة بالعالقات الجنسية نتيجة 

  ١٣.٢  ٢٢٤    ١٩.٩  ٨٥    ٨.٨  ٣٧    ١٢.١  ١٠٢ لتقدم سن الزوج
  

    ٣٨.٥  ٦٥٢    ٣٢.٨  ١٤٠    ٤٢.٧  ١٧٩    ٣٩.٤  ٣٣٣  مشكالت تتعلق بالطالق و الهجر    
    ٨.٧  ١٤٧    ٩.١  ٣٩    ٤.٣  ١٨    ١٠.٧  ٩٠ عدم إشباع الحاجات العاطفية للزوجة     
    ١٩.٥  ٣٣٠    ١٦.٢  ٦٩    ١٥.٧  ٦٦    ٢٣  ١٩٥مرأة واألبناء عند سفر الزوج  زيارة أعباء ال  
    ١٢.٨  ٢١٧    ١٢.٩  ٥٥    ١٢.٤  ٥٢    ١٢.٩  ١١٠  أخرى  
    ١٠٠.٠  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            

  نلزواج الفتيات األطفال من غير المصريي جتمعمدى تقبل الم ٢-٤
 ١٢يعرض جدول و ،تم سؤال المستجيبين عما إذا كان العامة في المنطقة يتقبلوا زواج األطفال من غير المصريين

ين بعدم قبول المستجيبأشار أكثر من نصف فقد . لزواج الفتيات األطفال من غير المصريينمدى تقبل المستجيبين 
ين أن الناس تستهجن هذا المستجيبمن %) ١٦(شار الناس لزواج الفتيات األطفال من غير المصريين، بينما أ

 . الزواج

....) رجال الدين /المؤثرين/القادة الطبيعيين(وتوصلت الدراسة المتعمقة إلى أن هناك البعض من الفئات المتعلمة 
 يستنكرون وبشده هذا النوع من الزواج إال أن الدراسة أوضحت أن هذا االستنكار سلبي ودون تفعيل ألي إجراء

 .يحد من هذه الظاهرة

أشاروا المدينة بالزواج من فتاة سبق لها الزواج من أجنبي فحوالي نصف المستجيبين /وعن تقبل الشباب في القرية
البدرشين وضحوا عدم قبول الشباب لهذه الزوجة، بينما قلت هذه  ن فيمستجيبيالمن % ٥٠قبول الشباب لذلك، إلى 

أن سبب قبول بعض الشباب بررت الدراسة المتعمقة  %.٣٧دية وأبونمرس لتكون النسبة بين المستجيبين فى الحوام
ئاً، وليس لهذه الزوجة ينبع من عدم قدرتهم المادية على الزواج، فالزواج من مثل هذه الفتيات األطفال ال يكلفهم شي



 

 اآلثار والمشكالت المترتبة على زواج األطفال من غیر المصریین  ٢٢
 

وخالفه من اة من أموال لديهم مطالب كباقي الفتيات، باإلضافة إلى طمع الشاب في الحصول على ما تمتلكه الفت
  .السابقة الزيجة

متقبل
 ٢٩

غیر متقبل
٥٥

مستھجن
١٦

تقبل الناس لزواج الفتيات األطفال من غير المصريين) ١١(شكل 

  
  من غير المصريين  لزواج الفتيات األطفالتقبل الناس  ١٢جدول             +

مدى تقبل الناس لزواج األطفال من غير المصريين، ومعرفة مدى تقبل الشباب فى مجتمع الدراسة فى الزواج من فتاة سبق لها 
  .غير المصريين الزواج من

  

    االجمالى    أبو النمرس    نالبدرشي    ةالحوامدي                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد    النسبة  العدد                                                            
                         تقبل الناس لزواج األطفال من غير المصريين                                                          
    ٢٩.١  ٥٨٢    ٢٨.٦  ١٤٣    ٢٨.٨  ١٤٤    ٢٩.٥  ٢٩٥ متقبل     
    ٥٤.٩  ١٠٩٨    ٦١.٢  ٣٠٦    ٥٦.٤  ٢٨٢    ٥١  ٥١٠ غير متقبل     
    ١٦  ٣٢٠    ١٠.٢  ٥١    ١٤.٨  ٧٤    ١٩.٥  ١٩٥ مستهجن  
                            
  

تقبل شباب القرية الزواج من فتاه سبق لها 
                        أجنبيالزواج من 

  

    ٤٩.٧  ٩٩٤    ٥٢.٨  ٢٦٤    ٤٥.٤  ٢٢٧    ٥٠.٣  ٥٠٣ نعم   
    ٤٠.٣  ٨٠٥    ٣٦.٨  ١٨٤    ٤٩.٢  ٢٤٦    ٣٧.٥  ٣٧٥ ال    
    ١٠.١  ٢٠١    ١٠.٤  ٥٢    ٥.٤  ٢٧    ١٢.٢  ١٢٢  عرف يال   
    ١٠٠.١  ٢٠٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ٥٠٠    ١٠٠.٠  ١٠٠٠ االجمالى                            
                            

  يات األطفال من غير المصريينأهم المشكالت التي تواجه زواج الفت ٣-٤
هناك العديد من باإلضافة إلى أن هذا ين إلى مشكالت األبناء الخاصة بالجنسية، المستجيبأقل من ربع  ريشيو

المشكالت التي تواجه زواج الفتيات األطفال من غير المصريين، منها ما أشار إليه حوالي ثلثي المستجيبين من عدم 
أبو النمرس أشاروا إلى مشكلة شعور البنت بالدونية  المستجيبين فيمن % ٤٣وق ابنتهم، قدرة األهل على حماية حق

من مستجيبي الحوامدية والبدرشين أشاروا إلى مشكلة شعور البنت بأنها سلعة % ٥٣ نتيجة إهانة الزوج لها، بينما
 . لسمعة مصر في اإلساءةالزواج  دور هذاإلى % ١٧ ف إشارةبخالتباع 

  : المتعمقة أن أهم المشكالت التي تتعرض لها الفتاة من هذا الزواج  المقابالت ئجظهرت نتاوأ

 لتمهيد ومعاملة خاصة في بداية العالقـة  فالطفلة صغيرة وتحتاج ، نف الجنسي والعالقات الغير شرعيةالع
ير شـرعية  إقامة عالقات غبضعفها، كما أنه قد يطلب منها إال أنها تصطدم بمحترف كبير السن ال يبالي 

ورفضت فينهـال   التي يطلبها إن كانت على علم بحرمانية شكل العالقة و، تؤذي بصحتها البدنية والنفسية
  .عليها ضرباً وإجباراً
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 عامل الطفلة كخادمة لديه بل أقل من خادمة إذا تأخرت عن أياً من طلفال اإليذاء البدنياتـه أو لـم   بزوج ي
  .لعنف الجسدي على تلك الطفلة الضعيفةالمه فال تفاهم عنده إال باتسمع ك

 حمل مما لذلك من آثر للبإجبارها على عدم اإلنجاب واستخدام الوسائل المانعة  مومةمن األ حرمان الطفلة
  .النفسية، هذا بخالف حرمانها من التعليمعلى صحتها 

 هذه الزيجـات  ينتهتغالباً ما ي، فرض لها الفتاة أثناء معيشتها مع الزوج الغير مصرجة لهذه المشاكل التي تتعينتكو
  . حقوقها الشرعيةجميع فقد الفتاة تالزواج توثيق عقد عدم ومع  بالطالق السريع

، فـإذا مـا   من ممارسة طفولتها بشكل طبيعي لتحرم الطفلةبانتهاء العالقة الزوجية بل تتجدد  التكتنتهي المشال ف
 األطفـال بعـض   ، هذا بخالف انحـراف ألبناء نظراً لحداثة سنهاعلى تربية ا الكافية القدرةلديها  أنجبت فال يكون

ممارسة الرذيلة مع السـائحون  إجبارهن على من خالل االتجار بهن و خاصة لآلدابواستغاللهن في أعمال منافية 
 .العرب

زيـادة   إلى ضـرورة  منهم% ٥٦حوالي حيث أشار  ،تلك المشكالتلتفادي  الحلولمجموعة من ين المستجيباقترح 
 فـي حـين   ،يليها الحوامدية ثم أبو النمرس، وكانت قرية البدرشين في المركز األول لهذا االقتراح توعية اآلباء بها

مـن  % ٤١، ين تحسين ظروف معيشة األسر في الريف لكي ال يلجئوا لمثل هـذا الـزواج  المستجيبنصف  اقترح
كي ال يغرهم بريق الهدايا بعـد معـرفتهم   أنفسهن  لزيادة توعية الفتيات األطفاالمستجيبين رأوا أن من أهم الحلول 

ثيق الـزواج وحمايـة   اقترحوا وضع إجراءات إدارية تضمن تو% ٢٢ ،هذه الهدايا إليهابالمشكالت التي ستأخذهم 
  .تدخل الجهات المعنية لمنع الزواج من غير المصريينضرورة  %٣٧حقوق الزوجة، بينما اقترح 

   وطرق حلها قد تواجه زواج الفتاة من أجنبي تيالالمشكالت  ١٣جدول             +
  .تواجه زواج الفتيات من غير المصريين، وطرق حل هذه المشكالت التينسبة المشكالت 

  

    االجمالى    أبو النمرس    نشيالبدر    ةمديالحوا                                                            
    النسبة  العدد    النسبة  العدد    ةالنسب  العدد    النسبة  العدد                                                            
                         المشكالت                                                          
    ٦٥.٤  ١٣٠٧    ٦٧.٤  ٣٣٧    ٦٣.٤  ٣١٧    ٦٥.٣  ٦٥٣ عدم قدرة األهل على حماية حقوق ابنتهم   
    ٣٧.٩  ٧٥٧    ٤٣  ٢١٥    ٣٩  ١٩٥    ٣٤.٧  ٣٤٧ الشعور بالدونية نتيجة إهانة الزوج لها    

  
مر على مستقبلها نتيجة إهانة الزوج القلق المست

    ٣٣.٥  ٦٦٩    ٣٧.٢  ١٨٦    ٣١  ١٥٥    ٣٢.٨  ٣٢٨ لها  
    ١٧.٢  ٣٤٤    ١٦.٨  ٨٤    ١٥.٢  ٧٦    ١٨.٤  ١٨٤ يسيء هذا الزواج لسمعة مصر    
    ٤٩.٥  ٩٩١    ٣٩.٦  ١٩٨    ٥٢.٦  ٢٦٣    ٥٣  ٥٣٠ شعور البنت بأنها سلعة تباع وتشترى   
    ١٩.٥  ٣٨٩    ٢٦.٦  ١٣٣    ١٤  ٧٠    ١٨.٦  ١٨٦ مشكالت األبناء المتصلة  بالجنسية   
                          حل المشكالت                              
    ٥٥.٧  ١١١٤    ٥١.٦  ٢٨٥    ٦١.٢  ٣٠٦    ٥٥  ٥٥٠ زيادة وعى اآلباء بمشكالت هذا الزواج    
    ٤٠.٦  ٨١١    ٤٦.٢  ٢٣١    ٣٨.٨  ١٩٤    ٣٨.٦  ٣٨٦بمشكالت هذا الزواج   األطفال الفتيات زيادة وعى  

  
زواج ــاءات إدارية تضمن توثيق الوضع إجر

  ٢٢.١  ٤٤٢    ٣١.٤  ١٥٧    ١٨.٤  ٩٢    ١٩.٣  ١٩٣ وحماية حقوق الزوجة
  

  
تدخل الجهات المعنية لمنع الزواج من غير 

  ٣٦.٦  ٧٣١    ٤١.٤  ٢٠٧    ٣٦.٨  ١٨٤    ٣٤  ٣٤٠ المصريين 
  

    ٥٠  ١٠٠٠    ٤٢  ٢١٠    ٥٢.٢  ٢٦١    ٥٢.٩  ٥٢٩الريف المصري   فيتحسين ظروف معيشة األسر   
    ١٢.٢  ٢٤٤    ١٣.٤  ٦٧    ٩  ٤٥    ١٣.٢  ١٣٢ أخرى  
                            

  

  



 

 صة والتوصیات الخال ٢٤
 

  ٥  الخالصة والتوصيات

وبالرغم . الفتاة الطفلة وعلى المجتمع بأكملهعلى يعد الزواج المبكر من الظواهر االجتماعية التى لها تأثير سلبى 
إال أن وسيط  ،ةالصحي ةح السكانيوج المسلنتائمن ارتفاع السن عند الزواج وانخفاض ظاهرة الزواج المبكر وفقاً 

) ١٩.٤(سنة ٢٠أقل من  ، حيث أن وسيط العمر عند الزواج األولفي الريف مازال يعاني من هذه المشكلة العمر 
ريف الوجه القبلي، أي أن نصف السيدات في ريف الوجه القبلي  في ١٨.٣ويصل إلى  ٤٩-٢٥للسيدات في العمر 

  .سنة بين السيدات الغير متعلمات١٨يصل كذلك إلى سنة و١٨.٣أقل من  يتزوجن

وخاصةً  أكتوبر ٦وتعتبر هذه الدراسة واحدة من أول الدراسات التي تبحث بين خفايا زواج األطفال في محافظة 
االعتماد على األسلوب تم وقد . أسبابه، تأثيره على الفتاة وعلى المجتمع ، عن مدى انتشاره،من غير المصريين

 أسرة معيشية ومقابلة فرد واحد من كل أسرة ٢٠٠٠كيفي في جمع البيانات، فقد تم سحب عينة من الكمي وال
وفيما يلي عرض ألهم نتائج  .حالة من مجتمع الدراسة ٥٥، كما تم إجراء مقابلة متعمقة مع الستيفاء استمارة معه

  .هذه الدراسة

  أهم النتائج ١-٥
    زواج األطفال والعوامل المؤدية إليها   

 المدينة متزوجين من غير /ثالثة أرباع المستجيبين لديهم معرفة بوجود فتيات أطفال بنفس القرية حوالي
  .المصريين

 بارتفاع معدل انتشار زواج الفتيات األطفال من غير المصريينأشاروا من المستجيبين % ٦٧.  
  لغير مصريين هو السبب األكثر أن زيادة المهور التي يدفعها األزواج ا%) ٦٧(أشار غالبية المستجيبين

  .شيوعا إلقبال الفتيات األطفال على الزواج من غير المصريين
 هو فقر انتشار زواج األطفال في البدرشين في السبب  أشاروا أن البدرشين أن ن فيمستجيبيال من %٥٥

  .األسر وانخفاض دخلها
 أن للسمسار الدور األكبر أشاروا  من المستجيبين% ٨٥كيفية تعرف األسرة بالزوج الغير مصري،  حولو

 .  في هذه المعرفة وذلك على مستوى الثالث مناطق كان دوره رئيسي

 ١٠على زواج الفتيات األطفال من العرب حيث وصلت إلى  تنخفض نسبة الموافقين من المستجيبين %
%) ٥١(اج البنت مصيرها الزو و، %)٧٥(زواج بنت ستره  أن وكانت أسباب هذه الموافقة تنحصر في

، %)٤١(وحتى تستطيع األسرة رعاية باقي أخوات البنت %) ٤١(بنت من االنحرافات الجنسية للوقاية لو
  %). ٥(ومساعدة األسرة اقتصادياً 

 وكانت أسباب عدم من المستجيبين أشاروا بأن زواج الفتيات األطفال من غير المصريين ال يستمر% ٢٧ ،
أن الزواج لم يتم بشكل و %)٦٠( الزوج وسفره خارج الوطنهروب هي  االستمرار من وجهة نظرهم

  .أن السبب هو صغر سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل المسئولية% ٣٥ أشار ، بينما)%٤٤( رسمي
  فكان  أكثر أشكال الزواج انتشاراًو .أغلب األزواج الغير مصريين هم السعوديين يليهم اإلمارتيينوكان

 %).٣٧( من المستجيبين، يليه الزواج العرفي% ٧٤وفقا ما ذكره األولى  الزواج الشرعي في المرتبة



 

 صة والتوصیات الخال ٢٥
 

 السبب الرئيسي في  ويكمنيرون أن الزواج من غير المصريين يتم بموافقة الطفلة  من المستجيبين %٦٤
أشاروا بأن الفتاة % ٢٨إال أن . في تدني المستوى االقتصادي ألسرتهامن المستجيبين % ٨٢ذلك بإجماع 

 .حت ضغطتقبل ت

  :في حين خَلُصت الدراسة الكيفية إلى أن

  هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى إقبال األهالي من أبناء المجتمع على تزويج بناتهن األطفال من
  .رغبة الفتيات األطفال في هذا النوع من الزواجغير المصريين هذا فضالً على 

 بعض المهن الذي يجبرهن على امتهان توى المعيشة تعاني الفتيات في الثالث مناطق من انخفاض مس
ب من هذه األعمال وقسوتها بقبول لمحاولة الهر نمما يدفعه" المعمار  –أعمال الزراعة "الشاقة مثل 

 . الزواج من العرب وان كانوا من كبار السن وذلك طمعاً في الراحة والتغيير إلى األفضل 

 وجود بعض العناصر طفال من العرب في المناطق محل الدراسة من أحد أسباب انتشار زواج الفتيات األ
من األخوة العرب يقيمون إقامة شبه دائمة في هذه المناطق وذلك المتالكهم بعض العقارات واألراضي ، 

  .األمر الذي أدى إلى وجود عالقات جيدة أو مصالح مشتركة 
 الذي يقوم بالدور األساسي في هذا النوع هو " السمسار" وعن كيفية التعرف بالزوج الغير مصري فيعتبر

عاون السمسار في إتمام الصفقة وغالباً ما تكون تة أمرا عادة هناككما بينت المقابالت أن . من الزواج
من بيوتهن إلى مقر السمسار  األطفال الفتيات نتقالال تسهيالً، المنطقة/زوجته أو إحدى النساء من القرية

  . قريةلتجنب لفت األنظار داخل ال
 النوع من  تشجع على قبول هذا  التي األسباب أنالدراسة الميدانية المتعمقة  أغلب المشاركين فى أكد

 األسر ألبناءتوفير فرص عمل  إليالتطلع ، واالسرة ألفرادالزواج الرغبة في تحسين المستوي المعيشي 
 .بالخارج 

 جمالهاؤدي إلى ارتفاع مهر الطفلة هي ذكر المشاركين في المقابالت أن األسباب الرئيسية التي ت، 
  . وصغر سنهاعذريتها ، مالمحها الجسدية

 اآلثار والمشكالت المترتبة على زواج األطفال من غير المصريين                        

 ذكروا . من المستجيبين أقروا بوجود أضرار تنجم عن زواج الفتيات األطفال من غير المصريين% ٨٥
سوء معاملة الزوج وأهله و ،%)٧٢(ا ج الفتاة من غير المصريين قد يعرضها لضياع حقوقهأن زوا منها

ناهيك عن زيادة أعباء  ،%)٣٩(باإلضافة إلى وجود مشكالت تتعلق بالطالق والهجر ، %)٤٦( للزوجة
 .)%٢٠(المرأة واألبناء عند سفر الزوج 

 تاة سبق لها الزواج من عربيمن المستجيبين أشاروا إلى قبول الشباب للزواج من ف% ٥٠.  

 :في حين خَلُصت الدراسة الكيفية إلى أن

  أشار غالبية المشاركين أن من اآلثار السلبية أن الزوج قد يترك زوجته وهى حامل هروباً من استمرارية
من أجل " الخال/الجد" هذا الزواج، مما يترتب عليه وجود مولود قد ينسب إلي أحد أقارب األم مثل 

 .راج األوراق الرسمية التي تحميه من مصير مجهول النسباستخ



 

 صة والتوصیات الخال ٢٦
 

  بينما ذكر بعض المشاركين أن هناك بعض األزواج يقومومن بخطف المولود وتهريبه خارج حدود الوطن
وعليه فإن الدراسة تُنذر بأن هناك خطراً اجتماعياً يهدد كيان . وتسجيله في بلد الزوج وحرمان األم منه

  . هذا المجتمع
  بين اآلثار السلبية التي تلحق بالفتيات األطفال إثر هذا الزواج كما ذكرها المشاركين إساءة سمعتهن ومن

بمجتمع الدراسة بأنهن يمارسن الزواج كتجارة مقابل المال ولفترة محدودة، وما لذلك من أثر سلبي على 
وجيههن إلى اتجاهات قد تساهم في تلل من فرصة زواجهن من زوج مصري ومستقبلهن، فهذه السمعة تق

  .غير سوية
  للزواج من قتاة سبق لها الزواج من غير مصري يرجع إلىأن سبب قبول بعض الشباب يرى المشاركين 

عدم قدرتهم المادية على الزواج، فالزواج من مثل هذه الفتيات األطفال ال يكلفهم شيئاً، وليس لديهم مطالب 
في الحصول على ما تمتلكه الفتاة من أموال وخالفه من الزيجة كباقي الفتيات، باإلضافة إلى طمع الشاب 

 . السابقة

  العنف الجنسي والعالقات الغير شـرعية تلحق بالفتاة من وجهة نظر المشاركين ومن أهم المشكالت التي ،
  .حرمان الطفلة من األمومة، اإليذاء البدني 

  .اسة بمجموعة من التوصياتوبسبب هذه اآلثار والمشكالت التي تلحق بالطفلة خرجت الدر
  التوصيات ٢-٥ 

 :خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات

  عقـد  توثيق منعت لى قانون االحوال المدنية امكرر  ٣١اضافت مادة برقم  التي الطفل قانون تفعيل تعديالتضرورة 

مكررومنع االتجار فـى   ٢٤٢ رقماضافة المادة بتجريم ختان االناث بقانون العقوبات تعديل سنة، و ١٨ قبل الزواج
توقيع أقصى عقوبة على جميع األطراف التي تساهم في إتمام هذا النـوع مـن   و. مكرر ٢٩١رقم المادة االطفال ب
    .المهنةمع إيقاف المحامي عن ممارسة أو أي طرف آخر،  المحامي أو  ولي األمر إلىالسمسار من الزواج 

  ومراقبة إنجازاتها خاصة عي بالظاهرة وأضرارها على الطفلة ومستقبلها، في نشر الوتفعيل دور الجمعيات األهلية
   . بمجتمع الدراسة واألمومةالعاملة في الطفولة 

  خط المشـورة األسـرية   ((التركيز اإلعالمي على خطورة وأضرار هذا النوع من الزواج عن طريق الخط الساخن
  .مات المجتمع المدنيومراكز حماية الطفل وبعض منظ)) ١٦٠٢١وزواج األطفال 

   تثقيف رجال الدين لما لهم من دور مؤثر وفعال بين طبقات المجتمع للحد من الظاهرة، لتوضيح الحكمة التي مـن
أجلها شرع اهللا الزواج وأهميته في بناء األسرة والمجتمع، كما يجب عليهم توضـيح حرمانيـة اإلتجـار بالبشـر     

  .لبصورها المختلفة التي وصلت إلى هذا الشك
    أيضاً يجب توعية األهالي باألضرار الجثيمة لهذا الزواج على فلذات أكبادهم، وتعزيز الشعور بـالنخوة والخـوف

  .على البنت أكثر من السعي وراء األموال البخيثة، التي ستُفقد البنت حياتها وسعادتها ومستقبلها
 ذلك من تفـادي اإلسـاءة    ىما يترتب علخريطة مناطق االتجار بالبشر و ىومراكز منطقة الدراسة عل ىقر وضع

 .أبنائهلكرامة  وإهدارلسمعة المجتمع المصري 



 

 صة والتوصیات الخال ٢٧
 

  يجب أن تشمل الدراسة زواج األطفـال  . تتالفى أوجه القصور في هذه الدراسةالقيام بدراسة أو عدة دراسات شاملة
لة في المناطق التـي  بصفة عامة سواء من المصريين أو غير المصريين مع محاولة الوصول إلى حجم هذه المشك

 .سيتم إجراء الدراسة عليها
                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ١ملحق  ٢٨
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ١ملحق 
 األستبيان

 

 

 



 

  ١ملحق  ٢٩
 

  المجلس القومي للطفولة واألمومة

 

(           )رقم لالستمارة   
                        

   

 استمارة استبيان حول

 زواج الفتيات المصريات من األجانب

باب األسرمطبقة على أر  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ١ملحق  ٣٠
 

 البيانات التعريفية

 

:قرية :                              محافظة   

 

       ٢٠٠٩:      /        / تاريخ إجراء المقابلة 

 

 

 

 

/اسم الباحث   

 

/المراجع الميداني   

 

/ مدخل البيانات  

 

 

 



 

  ١ملحق  ٣١
 

 أوال : البيانات األولية لألسرة

         

 
 م

 
 السن الصفة االسم

نوعال  العمل الحالة االجتماعية الحالة التعليمية 

 بكالوريوس متوسط إعدادية يقرأ أمي أنثى ذكر الدخل
 دراسات
 عليا

 الزواج
 حرفي تاجر موظف مزارع هجر أرمل مطلق قائم

١                     
٢                     
٣                     
٤                     
٥                     
٦                     
٧                     
٨                     
٩                     
١٠                     

  



 

  ١ملحق  ٣٢
 

 ثانياً: العوامل المؤدية للزواج من غير المصريين

  تزوجت من غير المصرين ؟ / عائلتك/ أسرتك/ هل هناك فتيات فى قريتك )١
  نعم  .أ 
               ال  .ب 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  

  المنطقة ؟ من وجهة نظرك هل أصبح زواج البنات من غير المصريين ظاهرة منتشرة فى )٢
  نعم  .ج 
               ال  .د 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  

 إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما هي األسباب من وجهة نظرك ؟ )٣

  ١                   )  (     يدفعها األزواج من غير المصريين زيادة المهور التى  .أ 
  ٢  )   (                كثرة عدد البنات فى األسرة  .ب 
  ٣  )  (     ارتفاع تكاليف تجهيز البنات عند زواجهم من المصريين  .ج 
  ٤  )  (         كثرة  ما يقدمة الزوج غير المصري لزوجته من هدايا  .د 
  ٥  )  (     ظروف المعيشة الصعبة  هروب البنات من األعمال الشاقة و   .ه 
  ٦  )  (       من البنات التى تزوجت من غير المصرين و كان زواجهم ناجح  تقليد  .و 
  ٧  )  (     فقر األسرة و انخفاض دخلها  .ز 
  ٨  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .ح 

 كيف يتم التعرف على الزوج غير المصري؟ )٤

  ١                   )  (       طريق األب  عن  .أ 
  ٢  )   (              عن طريق احد األقارب    .ب 
  ٣  )  (     عن طريق الخاطبة أو مكاتب تيسير الزواج  .ج 
  ٤  )  (       سمسار معروف  .د 
  ٥  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .ه 

 اصرات من غير المصريين ؟ هل توافق على زواج البنات الق )٥

  نعم  .أ 
               ال  .ب 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  

   فما األسباب من وجهة نظرك ؟، إذا كانت اإلجابة بنعم  )٦

  ١                   )  (     ألن زواج البنت سترة     .أ 
  ٢  )   (              ألن البنت مصيرها للزواج    .ب 
  ٣  )  (     المانعإذا كان الزوج مقتدر فما   .ج 
  ٤  )  (       حتى األسرة رعاية باقي أخوتها     .د 
  ٥  )  (     مساعدة األسرة اقتصادياً  .ه 
  ٦  )  (     لوقاية البنت من االنحرافات الجنسية    .و 

 

  هل يستمر رباط الزواج من غير المصريين ؟ )٧
  نعم  .ج 
               ال  .د 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  

  



 

  ١ملحق  ٣٣
 

 فلماذا لم يستمر الزواج ؟، بة بالإذا كانت اإلجا )٨

  ١                   )  (     هروب الزوج وسفره خارج الوطن   .أ 
  ٢  )   (                رسميالن الزواج لم يتم بشكل   .ب 
  ٣  )  (     صغر سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل مسئولية الزواج  .ج 
  ٤  )  (     إصرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال غير أخالقية   .د 
  ٥  )  (     مناسبة  صرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال غيرإ  .ه 
  ٦  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .و 

 ما هي جنسية األزواج من غير المصرين األكثر انتشارا فى القرية ؟ )٩

  ١                   )  (                  السعوديين    .أ 
  ٢  )    (    الكويتيين  .ب 
  ٣  )  (     االمارتيين    .ج 
  ٤  )  (     األردنيين  .د 
  ٥  )  (     اليمنيين  .ه 
  ٦  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .و 
 ما هي العوامل التى تؤثر فى قيمة المهور التى تدفع فى الزواج ؟ )١٠

  ١  )   (                 سن الفتاة    .أ 
  ٢  )  (    جمالها  .ب 
  ٣  )  (    نسية الزواج  ج  .ج 
  ٤  )  (    تعليم الفتاه     .د 
  ٥  )  (      العائلة التى تنتمي إليها الفتاه    .ه 
  ٦  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .و 
 ما هي أشكال الزواج المنشرة فى القرية ؟ )١١

  ١  )   (     الزواج الشرعي    .أ 
  ٢  )  (     الزواج العرفي  .ب 
  ٣  )  (     زواج المتعة        .ج 
  ٤  )  (     زواج الميسار   .د 
  ٥  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .ه 
 هل يكون للبنت رأى فى اختيار الزوج المتقدم إليها ؟  )١٢

 نعم  .أ 

  إلى حد ما  .ب 
               ال  .ج 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  
   )  (                      ٣  

 فما األسباب التى تجعل األب يأخذ رأى ابنته ؟) بنعم  (إذا كانت اإلجابة  )١٣

  ١  )   (              الن الدين يفرض ذلك    .أ 
  ٢  )  (     انتشار تعليم اآلباء     .ب 
  ٣  )  (     انتشار تعليم البنات    .ج 
  ٤  )  (     زيادة وعى األسرة       .د 
  ٥  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .ه 



 

  ١ملحق  ٣٤
 

 هل يتم الزواج بموافقة الفتاه ؟ )١٤

 نعم  .أ 

  إلى حد ما  .ب 
               ال  .ج 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  
   )  (                      ٣  

 فما أسباب هذه الموافقة ؟  ، إذا كانت اإلجابة بنعم  )١٥

  ١  )   (            االقتصادي لألسرة تدنى المستوى   .أ 
  ٢  )  (     تقبل تحت ضغط األسرة   .ب 
  ٣  )  (     بعض الفتيات تفضلن هذا النوع من الزواج     .ج 
  ٤  )  (     سوء معاملة األسرة للبنت      .د 
  ٥  )  (     تخلص الفتيات من األعمال الشاقة     .ه 
  ٦  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .و 

 ثالثا : اآلثار المترتبة على زواج الفتيات من األجانب :

  هل ترى أن هناك أضرار تترتب على زواج الفتيات من األجانب ؟  )١٦
  نعم  .أ 
               ال  .ب 

    )    (  ١  
   )  (                      ٢  

  فما هي األضرار ؟) بنعم(إذا كانت اإلجابة  )١٧
  ١  )   (          يعرضها لضياع حقوقها ألجانب قدزواج الفتاة من ا  .أ 
  ٢  )  (     سوء معاملة الزواج و أهلة للزوجة        .ب 
  ٣  )  (     مشكالت خاصة بالعالقات الجنسية نتيجة لتقدم سن الزواج  .ج 
  ٤  )  (     مشكالت تتعلق بالطالق و الهجر    .د 
  ٥  )  (     عدم إشباع الحاجات العاطفية للزوجة     .ه 
  ٦  )  (     بناء عند سفر الزوج  زيارة أعباء المرأة واأل  .و 
  ٧  )  (     ........................................................ أخرى تذكر  .ز 
  للزاوج من غير المصريين ؟ سكيف ينظر النا )١٨

  ١  )   (          متقبل    .أ 
  ٢  )  (     غير متقبل     .ب 
  ٣  )  (     مستهجن    .ج 
 لها الزواج من أجنبى؟هل يقبل الشباب فى القرية الزواج من فتاه سبق  )١٩

  ١  )   (             نعم  .أ 
  ٢  )  (     ال   .ب 
  ٣  )  (        ال أعرف  .ج 
 ما المشكالت التى قد تواجه الفتاه فى هذا الزواج ؟ )٢٠

  ١  )   (            عدم قدرة األهل على حماية حقوق ابنتهم   .أ 
  ٢  )  (     الشعور بالدونية نتيجة إهانة الزوج لها    .ب 
  ٣  )  (     تيجة إهانة الزوج لها  القلق المستمر على مستقبلها ن  .ج 
  ٤  )  (     يسيء هذا الزواج لسمعة مصر    .د 



 

  ١ملحق  ٣٥
 

  ٥  )  (     شعور البنت بأنها سلعة تباع وتشترى  .ه 
  ٦  )  (     مشكالت األبناء المتصلة  بالجنسية  .و 
 ماهي مقترحات مواجهة المشكالت الناتجة عن زواج الفتيات من األجانب؟ )٢١

  ١  )   (            اج  زيادة وعى اآلباء بمشكالت هذا الزو  .أ 
  ٢  )  (       زيادة وعى الفتيات بمشكالت هذا الزواج    .ب 
  ٣  )  (     وضع إجراءات إدارية تضمن توثيق الزواج و حماية حقوق الزوجة   .ج 
  ٤  )  (       تحسين ظروف معيشة األسر فى الريف المصري    .د 
  ٥  )  (     تدخل الجهات المعنية لمنع الزواج من غير المصريين  .ه 
  ٦  )  (     ........................................................ رأخرى تذك  .و 



 

  ٢ملحق  ٣٦
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ٢ملحق 
 دليل المقابالت

 

 

 

 

 



 

  ٢ملحق  ٣٧
 

 المجلس القومي للطفولة واألمومة

 

                        

   

 
 

 

 

 دليل المقابلة المتعمقة مع أطراف مؤثرة

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  ٢ملحق  ٣٨
 

 

  

  البيانات التعريفية

  (     )كود :                  قرية    (     ) كود      :           محافظة 

  

  ٢٠٠:     /       /    إجراء المقابلة تاريخ 

 

 

:     (      )كود الحالة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ٢ملحق  ٣٩
 

o طبيعة العمل. 

o اهم مشكالت القرية.  
o مدي االقتناع بالزواج دون السن للفتيات. 

o كيف يرون اسباب الظاهرة الفعلية. 

o هرة في هذا القري دون سواهاها ظامالذي يجعل. 

o  كيف ومتي  بدءت هذه الظاهرة في القرية. 

o  كيف يرون انفسهم مؤثريين في هذه الظاهرة. 

o كيف يرون امكانية الحد من هذه الظاهرة.  

o مدي وجود عالقة بين عملهم وهذه الظاهرة. 

o ما هى اهم المشاكل التى تواجها الفتيات داخل القرية. 

o رسها الفتيات لتوفير دخل معيشى لهنما األعمال التى تما.  

o ما األجر الذى تتقاضاة و هل يتناسب مع ساعات العمل . 

o ما هى طبيعة العمال المتوفرة داخل القرية. 

o  لماذا أل تكمل الفتاة تعليمها. 

o  ما هو موقف اهالى القرية من تجوال السمسار و المحامى داخل القرية. 

o  دورة فى اغراء الفتيات بقبول الزواج هل حدث طرد ألحد من األهالى بسبب. 

o الزواج ى يقبل بالزواج من فتاة سبق لها ما هى ظروف الشاب الذ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ٢ملحق  ٤٠
 

   المجلس القومي للطفولة واألمومة

 

                        

   

 

 
 

 

 دليل المقابلة المتعمقة مع وسطاء 

 
 

 

 

 

 

 



 

  ٢ملحق  ٤١
 

  

  

  

  

 البيانات التعريفية

(     )كود :                  قرية (     )    ود ك:                محافظة   

 

٢٠٠:     /       /    تاريخ إجراء المقابلة   

 

 

:     (      )كود الحالة   

 

 

 

 

 

  



 

  ٢ملحق  ٤٢
 

o العمل االساسي. 

o الموطن االصلي للوسيط.  

o منذ متي يعمل في هذا النشاط.  

o مدي امتداد نشاطه الكثر من قرية.  

o اهامالذي يميز هذه القري دون سو.   
o كيف يحدد الفتيات المرشحات لهذه الزيجات. 

o  انواع الزواج الذي يتوسط فيه. 

o المعايير التي يتم علي اساسها اختيار الفتاة المناسبة. 

o  مالدور الذي يقوم به تحديدا. 

o هل هناك ضمانات الجراء هذه الزيجات.  

o مدي المشاكل التي تعوق اداء نشاطه.  

o المشاكل المترتبة علي نشاطه. 

o  كيف يتم تحديده –مالمقابل المادي. 

o مدي وجود مواسم تزدهر فيها الزيجات دون غيرها.  

o  مدي وجود اقبال من مواطني دول اكثر من دونها علي هذه الزيجات. 

o مالشروط التي يضعها طالب هذه الزيجات.  

o  مدي وجود بنات للوسيط وهل هن ضمن هذه الزيجات. 

o ماسرة هل توجد نساء يعملن كوسطاء او س. 

o كيف يصل السمسار لألسرة و ما هى مصادر معلوماتة عنها. 

o  ما هى الغراءات التى تقدم للفتاة. 

o هل يرى الزوج الفتاة داخل القرية ام خارجها و اين. 

o من الذى يقوم بتسليم المهر العريس ام المحامى ام الزوج. 

o هل تتسلم الفتاة ذهب مع المهر.  

o  فى البنكهل يتم وضع مبلغ مالى للفتاة. 

o  تاخذ الفتاة و ماذا يسترد العريسفى حالة انتهاء الزواج ماذا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ٢ملحق  ٤٣
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نشطةأطار إتم التنفيذ في 
  الـــطفألوحدة منع االتجار با

  مومةألجلس القومي للطفولة واـــالم
  


