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1- مقدمة:
يعد الزواج هو اإلطار األساسي الذي تتشكل األسرة داخله، وحتكمه في مصر عدد من القيم والعادات التقاليد 

بعضها إيجابية حتافظ على روابط األسرة وبعضها سلبية تؤدي إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية كالزواج املبكر. 

ومع جهود اجمللس القومي للمرأة في مواجهة الظواهر السلبية والدعوة إلى تغيير القوانني بصورة حتفظ حقوق املرأة 

املصرية كان لزاماً أن تكون دراسة الزواج في اجملتمع املصري أحد املوضوعات التي يركز عليها مرصد املرأة املصرية. 

وتعرض هذه الورقة صورة للزواج في مصر وتطوره خالل العقود املاضية، وما يرتبط به من موضوعات كسن الزواج 

والزواج من األقارب واألجانب وغيرها من املوضوعات التي تستحق إلقاء الضوء عليها. 

2- عدد عقود الزواج:
ارتفع عدد عقود الزواج السنوية من حوالي 458 ألف عقد في عام 2001 إلى ضعف هذا العدد في عام 2016 ليصل 

إلى حوالي 939 ألف حالة زواج ثم شهد العدد انخفاضاً بسيطاً ليصل إلى حوالي 913 ألف حالة في 2017. 

جدول )1( تطور عدد عقوق الزواج في الفترة من 2001 إلى 2017

املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، سنوات متعددة.
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وميثل الزواج اجلديد 83% من حاالت زواج املسلمات كما ميثل التصادق 

17% بينما لم متثل الرجعة والزواج الذي يفصل آخر مجتمعني أكثر من %0.5 

من حاالت الزواج املسجلة في 2017.

شكل )1( توزيع عقود الزواج املسجلة للمسلمات في 2017 حسب نوع 

العقد 

املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2018.

عقود التصادق

وقد مت في عام 2017 عقد 149232 عقد تصادق، ثلثا هذه احلاالت لزوجات 

أعمارهن أقل من 20 سنة و22% لزوجات أعمارهن تتراوح بني 20 و24 سنة، مما يشير 

إلى أن معظم حاالت التصادق هي توثيق متأخر حلاالت زواج مبكر. وتشكل عقود 

التصادق 37% من إجمالي الزيجات بني السيدات الالتي تقل أعمارهن عن 20 سنة.

يلتحقن  لزوجات لم  التصادق كانت  ثلثي حاالت  أنه ما يقرب من  ويالحظ 

الزواج.  لزوجات لم يسبق لهن  التصادق كانت  أن 84% من حاالت  بالتعليم، كما 

إلى  ارتفع   2016 وفي   105645 كان   2015 في  احلاالت  هذه  عدد  أن  بالذكر  جدير 

128411 حالة مما يشير إلى وجود زيادة مطردة في هذه احلاالت. 

وبدراسة تطور نسبة حاالت التصادق إلى إجمالي حاالت الزواج جند أن هذه 

النسبة كانت حوالي 2% في عامي 2008 و2009 وارتفعت إلى 3% في عام 2010 ثم ارتفعت لتصل إلى 11% في عام 2015 

واستمر االرتفاع لتصل إلى 16% في عام 2017. ورمبا كان لرفع السن القانوني للزواج من 16 سنة إلى 18 سنة أثر في زيادة 

نسبة عقود التصادق. 
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الزواج الرجعي: 
هو استئناف احلياة الزوجية بني 

زوجني سبق طالقهما طالًقا 
بائًنا للمرة األوىل أو الثانية مهما 

طالت مدة الفرقة ما دامت 
الزوجة مل تتزوج من آخر بعد 

طالقها والبد من دفع مهر 
جديد وحترير عقد جديد برضاء 

الزوجة.

التصادق:
هو تسجيل زواج عريف مت 
بني زوجني بتاريخ حدوثه 
بينهما مهما طالت مدته 
لتكتسب الزوجة حقوقها 

الشرعية.



3- معدل الزواج اخلام:
أن  والطالق  الزواج  بإحصاءات  املنشورة  اخلام  الزواج  معدالت  توضح 

وأوائل  املاضي  القرن  الثاني من  النصف  تنازلياً خالل  املعدالت أخذت اجتاهاً 

هذا القرن، وبتتبع السلسلة الزمنية لهذه املعدالت جند أنها شهدت حالة 

وحتى  والستينيات  اخلمسينيات  فترة  في  تذبذبات  وجود  مع  الثبات  من 

وحتى  السبعينيات  من  الثاني  النصف  من  وابتداًء  السبعينيات،  منتصف 

نهاية الثمانينيات أخذت املعدالت اجتاهاً تنازلياً ثم شهدت حالة من الثبات 

في النصف األول من التسعينيات ثم بدأت في االرتفاع مرة أخرى. وإجماالً 

 7.1 إلى  السكان عام 1952  ألف من  الزواج من 10.8 لكل  انخفض معدل 

لكل ألف من السكان في عام 1992 ثم بدأت في االرتفاع مرة أخرى ليصل 

إلى 9.3 لكل ألف من السكان عام 2000، وبني عامي 2001 و2006 تراوح بني 

7 و8 لكل ألف ثم أخذ في االرتفاع مرة أخرى ليصل في 2016 إلى 10.3 لكل ألف من السكان عام 2016 ثم انخفض املعدل 

في 2017 ليصل إلى 9.6 لكل ألف من السكان. 

ويتضح من تطور معدل الزواج اخلام في احلضر والريف أن خالل الفترة من 1996 حتى 2017 كانت معدالت الزواج 

في الريف أعلى من احلضر، ويعد عام 2012 هو االستثناء الوحيد والذي يأتي بعد اتساع في الفجوة بني املعدالت لصالح 

الريف في عام 2011 والذي ميكن عزوه إلى األحداث السياسية التي انتشرت في املناطق احلضرية بصورة أكبر في 2011.

وبدراسة الفجوة بني احلضر والريف جند أن الفجوة بني معدالت الزواج في احلضر والريف تذبذبت حول 2 لكل ألف من 

السكان في الفترة من 1996 إلى 2002 ثم ازدادت الفجوة في الفترة من 2003 وحتى 2008 بعدها عادت الفجوة لتضيق 

وتصل إلى أقل قيمة لها في 20016 و2017 )1.4 لكل ألف من السكان(.

شكل )2( معدالت الزواج في الفترة من عام 1952 إلى 2017

املصدر: ماجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، سنوات متعددة.
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معدل الزواج اخلام: 
هو عدد حاالت الزواج لكل 

1000 من السكان، ويتم حسابه 
باستخدام املعادلة التالية:

معدل الزواج اخلام = )عدد 
حاالت الزواج خالل السنة / 

عدد السكان يف منتصف السنة( 
1000×



شكل )3( تطور معدل الزواج اخلام في احلضر والريف من 1996 حتى 2017

املصدر: ماجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، سنوات متعددة.

4- احلالة الزواجية:
توضح نتائج تعداد 2017 أن ثلثي املصريات في الفئة العمرية 16سنة أو أعلى متزوجات، وترتفع هذه القيمة من 

توزيع  )30-49( سنة. ومبقارنة  العمرية  الفئة  اإلناث في  إلى 88% بني  )16-19( سنة  العمرية  الفئة  اإلناث في  13.4% بني 

الذكور واإلناث حسب العمر واحلالة الزواجية جند أن نسبة اإلناث في الفئة العمرية )20-29( سنة املتزوجات تبلغ أكثر من 

ضعف النسبة املقابلة لها بني الذكور في نفس الفئة العمرية. 

وترتفع نسبة األرامل واملطلقني بني اإلناث عنها بني الذكور )10.1% و1.6% مقابل 2.1% و0.8%على الترتيب( لتعكس 

بذلك حقيقة انخفاض توقع احلياة بني الذكور عنه بني اإلناث تاركني نسبة أعلى من اإلناث األرامل، كما تعكس انتشار 

إعادة الزواج بني الذكور بصورة أكبر من انتشارها بني اإلناث.

جدول )2( توزيع الذكور واإلناث حسب العمر واحلالة الزواجية )2017(

املصدر:حمسوب من نتائج التعداد العام للسكان لعام 2017.
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السنة
إناثذكور

جملة50+30-20-16-جملة16-20-30+50-

99.369.410.32.834.685.932.35.42.521.4لم يسبق له الزواج

0.10.70.300.30.60.90.100.4عقد قران

0.529.187.788.162.113.465.587.85866.6متزوج

0.10.71.10.90.80.112.41.61.6مطلق

00.10.68.22.100.34.337.910.1أرمل

100100100100100100100100100100اإلجمالي



5- العمر عند الزواج:
تشير بيانات عقود الزواج إلى أن 30% من الزيجات متت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة، و38% لسيدات أعمارهن 

بني 20 و24 سنة و16% لسيدات تتراوح أعمارهن بني 25 و29 سنة، و16% بني سيدات أعمارهن 30 سنة أو أعلى.

شكل )4( توزيع الزيجات املسجلة في 2017 حسب عمر الزوجة 

املصدر: 

وقد ارتفع متوسط سن الزوجة عند الزواج املسجل في إشهادات الزواج التي متت خالل السنة من 23.3 سنة في 

2004 إلى 24.7 سنة في 2017، وتشمل هذه البيانات الزيجات سواء كانت أول زيجة للزوجة أو الزوجة قد سبق لها الزواج.
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يف رأيك إيه السن املناسب اللي البنت ماينفعش تتجوز قبله؟

عدد 

االستجابات

1137

أفاد أكثر من نصف املستجيبني )58%( أن احلد األدنى لسن الزواج للبنت 21 سنة، بينما 29% من املستجيبني 
يرون أنه 18سنة و13% يرون أن احلد األدنى لسن الزواج للبنت 16 سنة. وترتفع نسبة من يرون أن احلد األدنى 
لسن الزواج للبنت 21 سنة، من 56% بني احلاصلني على تعليم أقل من جامعي إىل 61% بني احلاصلني على 

تعليم جامعي فأعلى.
.

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر يف أرقام، سنوات متعددة.



جدول )3( متوسط سن الزوجة عند الزواج

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر يف أرقام، 2017.
              *بيان صحفي صادر عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

في عام 2017 بلغ سن الزوجة عند الزواج األول في العقود املسجلة خالل السنة 24.4 سنة. وتوضح نتائج املسح 

السكاني الصحي أن متوسط العمر عند الزواج األول في احلضر والريف يرتفع بارتفاع املستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة.

جدول )4( متوسط العمر عند الزواج األول حسب طبيعة محل اإلقامة واملستوى االقتصادي/االجتماعي )2014(

املصدر:حمسوب من البيانات اخلام للمسح السكاني الصحي لعام 2014.
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متوسط سن الزواجالسنة

200423.3

200527.7

200623.5

200722.9

200823.9

200924.6

201024.6

201124.4

201224.3

201324.7

201424.8

201524.3

201624.3

2017*24.7

ريف حضر

 18.4  19 أدنى مستوى

 19.1  18.9 املستوى الثاني

 19.8  19.3 املستوى األوسط

 20.5  20.5 املستوى الرابع

-  22.1 أعلى مستوى

 19.3  21.3 اإلجمالي



ويوضح تعداد 2017 أن من بني السيدات الالتي تقل أعمارهن عن 20 سنة هناك 460 ألف سيدة سبق لهن الزواج 

ومتثلن 2.4% من السيدات الالتي سبق لهن الزواج. ومن بني هؤالء السيدات 3600 حالة أعمارهن أقل من 15 سنة.

وتوضح بيانات التعداد لعام 2017 أن عدد السيدات الالتي لم يسبق لهن الزواج وبلغت أعمارهن 35 سنة أو أكثر 

حوالي 482 ألف سيدة، ومتثل نسبتهن من إجمالي اإلناث في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر %3.3.

شكل )5( أعداد السيدات املتزوجات الالتي يبلغن من العمر أقل من 20 سنة 

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تعداد السكان واإلسكان واملنشآت، 2017.

شكل )6( توزيع اإلناث في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر حسب احلالة الزواجية )2017( 

املصدر:حمسوب من بيانات التعداد لعام 2017 .
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6- الفجوة بني تعليم الزوج والزوجة:
الفجوة بني 52% من السيدات  الزوجة، حيث تظهر هذه  الزوج وتعليم  توجد في مصر فجوة واضحة بني تعليم 

الالتي سبق لهن الزواج، فحوالي 31% من السيدات متزوجات من رجال مستوى تعليمهم أعلى منهن و21% من السيدات 

متزوجات من رجال أقل منهن في التعليم. وترتفع نسبة احلاالت التي يكون فيها تعليم الزوجة أعلى من تعليم الزوج 

في احلضر عنها في الريف )24.4% في مقابل 19.2%(. وترتفع نسبة السيدات املتزوجات من رجال أقل منهن في املستوى 

التعليمي في الريف مع ارتفاع املستوى االقتصادي وهو ما يشير إلى أن الزواج من زوج أقل في التعليم يكون الدافع وراءه 

هو املستوى االقتصادي املرتفع للزوج.

جدول )5( توزيع السيدات الالتي سبق لهن الزواج )49-15( حسب طبيعة محل اإلقامة والفجوة بني تعليم الزوج  

والزوجة )2014(

املصدر:حمسوب من البيانات اخلام للمسح السكاني الصحي لعام 2014.

وتوضح نتائج املسح السكاني الصحي لعام 2014 أن الزوجات الالتي لم تلتحقن بالتعليم نصفهن تقريباً متزوجات 

من رجال لم يلتحقوا بالتعليم ونصفهن متزوجات من رجال التحقوا بالتعليم كما تشير البيانات إلى أن ثلث السيدات 

التعليم مقابل 64% متزوجات من رجال حاصلني على  احلاصالت على تعليم جامعي متزوجات من رجال أقل منهن في 

تعليم جامعي.
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جملة% ريف% حضر%
طبيعة محل اإلقامة

الفجوة بني تعليم الزوج والزوجة

11.1 13.8 6.2 الزوجني غير متعلمني

30.8 33.6 25.7 تعليم الزوجة أقل من تعليم الزوج*

21 19.2 24.4 تعليم الزوجة أعلى من تعليم الزوج*

37 33.5 43.7 الزوج والزوجة حصال على نفس التعليم

100 100 100 اإلجمالي

21760 14139 7621 العدد اإلجمالي



تعليم  بني  والفجوة  للزوجة  التعليمية  احلالة  حسب   )15-49( الزواج  لهن  سبق  الالتي  السيدات  توزيع   )6( جدول 

الزوجني )2014(

املصدر:حمسوب من البيانات اخلام للمسح السكاني الصحي لعام 2014.

من   %6.5 حوالي  أن  والزوجة  للزوج  التعليمية  احلالة  حسب   2017 عام  في  متت  التي  الزواج  عقود  توزيع  ويوضح 

الزوجات أميات وثلثيهن تزوجن من رجال أميني أيضاً. كما توضح البيانات أن حوالي ربع الزيجات كانت لسيدات تستطعن 

القراءة والكتابة فقط.

توضح البيانات أيضاً أن 10.3% من الزيجات املسجل لها احلالة التعليمية للزوج والزوجة كانت احلالة التعليمية 

فيها للزوجة أعلى من احلالة التعليمية للزوج، وترتفع هذه النسبة بني احلاصالت على شهادة جامعية لتصل إلى %20.5، 

ومعظم هذه الزيجات كانت من أزواج حاصلني على شهادة متوسطة أو فوق متوسطة. 

جدول )7( التوزيع النسبي لعقود الزواج التي متت في عام 2017 حسب احلالة التعليمية للزوج والزوجة

9

اإلجمالي% جامعي 
فأعلى% ثانوي% أقل من 

ثانوي% ابتدائي% أقل من 
ابتدائي%

لم 
تلتحق%

احلالة التعليمية للزوجة

الفجوة بني تعليم الزوج والزوجة

11.1 0 0 0 0 0 46.3 الزوجني غير متعلمني

30.8 2.4 18.2 43.3 50.7 44.9 53.7 تعليم الزوجة أقل من تعليم الزوج*

21 33.3 25.8 32.5 19.9 21 0 تعليم الزوجة أعلى من تعليم الزوج*

37 64.3 56.1 24.2 29.4 34.1 0 الزوج والزوجة حصال على نفس التعليم

100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي

21760 3018 8381 2898 898 1334 5230 العدد اإلجمالي

احلالة التعليمية للزوجة

اجلملةاحلالة التعليمية للزوج
%

غير 
مبني

%

درجة 
جامعية 

عليا
%

شهادة 
جامعية 
ومعاهد 

عليا %

شهادة 
فوق 

املتوسطة
%

 شهادة
متوسطة

%

شهادة 
أقل من 

املتوسطة
%

يقرأ 
ويكتب

%

أمي
%

6.5 0.1 0 0.1 0 0.7 0.2 1 4.3 أمي %

23.7 0.7 0 0.5 0.1 3.1 1 16 2.4 يقرأ ويكتب %

4.2 0.1 0 0.1 0 0.9 2.1 0.7 0.3 شهادة أقل من املتوسطة %

37.4 1.8 0 1.9 0.4 20 3.8 7.6 1.9 شهادة متوسطة %

1.4 0.1 0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0 شهادة فوق املتوسطة %

20.3 1.1 0 10.6 0.5 4.1 1.3 2.5 0.2 شهادة جامعية ومعاهد عليا %

0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 درجة جامعية عليا* %

6.4 4.6 0 0.3 0 0.6 0.1 0.5 0.1 غير مبني

100 8.5 0 13.8 1.1 29.9 8.7 28.5 9.4 اإلجمالي العام

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2017.



7- زواج األقارب:
يشكل زواج األقارب أحد التحديات في مصر، حيث تشير الدراسات إلى ارتفاع نسب اإلصابة باألمراض الوراثية بني 

املواليد الناجتني عن زواج األقارب نتيجة تشابه الصفات الوراثية )اجلينات( بني الزوج والزوجة. 

أبناء  الزواج متزوجات من  وتوضح بيانات املسح السكاني الصحي لعام 2014 أن ربع السيدات الالتي سبق لهن 

عمومتهن من الدرجة األولى أو الثانية، وحوالي 7.1% منهن متزوجات من أقارب آخرين بالدم. وترتفع نسبة زواج األقارب في الريف 

عنها في احلضر )22.5% مقابل 7.9%(، كما ترتفع نسبة زواج األقارب كلما انخفض املستوى االقتصادي/االجتماعي لألسرة.

بالزوج  القرابة  اإلقامة وصلة  )15-49( حسب طبيعة محل  الزواج من  لهن  الالتي سبق  السيدات  توزيع   )8( جدول 

األخير )2014( 

املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2018.

ابن خال من  أو  ابن عم  الزواج من  الالتي سبق لهن  أن نسبة السيدات  بيانات املسح السكاني الصحي  وتوضح 

الدرجة األولى أو الثانية انخفضت من 35.3% عام 1995 إلى 23.4% عام 2014، وهو ما يعكس حدوث حتسن في النسبة إال 

أن النسبة مازالت مرتفعة وهو ما قد ينتج عنه فرص مرتفعة لإلصابة باألمراض الوراثية بني املواليد. 

شكل )7( نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج والزوج ابن عم من الدرجة األولى أو الثانية
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املصدر:اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات الزواج والطالق، 2017.

جملة% ريف% حضر%
طبيعة محل اإلقامة

صلة القرابة

68.5 64.1 76.6 ال توجد صلة قرابة بالدم

23.3 26.3 17.6 أبن عم/خال من الدرجة األولى أو الثانية

7.1 8.3 4.7 قريب دم آخر

1.2 1.3 1 قريب باملصاهرة

100 100 100 اإلجمالي

21760 14137 7623 العدد اإلجمالي
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