
ــف  ــم التثقي ــة لتقدي ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــات بامل ــاق الفتي ــن التح ــتفادة م االس
ــع الطــاب مبــا  ــار أن التثقيــف الصحــي إلزامــي لجمي ــق العتب ــد الطري ــة إىل متهي ــاج الحكومــة املرصي الصحــي. وتحت
يتناســب مــع ســنهم. وســتقوم الربامــج املتعلقــة بالصحــة اإلنجابيــة بإمــداد الفتيــات باملعلومــات الحساســة الغــر متوفــرة 

لهــن مــن مصــادر أخــرى، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن عواقــب الــزواج املبكــر واإلنجــاب وفوائــد املباعــدة بــن الــوالدات. 

ــية  ــج املدرس ــة يف املناه ــة، واإلجباري ــررات املنتظم ــن املق ــاً م ــل نجاح ــون أق ــن تك ــدة أو اثن ــدوة واح ــت أن ن ــد ثب وق

ــب املدرســن. ومدرجــة يف برامــج تدري

جعــل زواج األطفــال موضوعــا للمناقشــة املفتوحــة ويكــون النقاش يف جميع مســتويات 
ــات  ــول إىل األرس واملجتمع ــايل للوص ــر مث ــذا األم ــل ه ــا يجع ــون، م ــا تلفزي ــة لديه ــم األرس املرصي ــع. معظ املجتم
املحليــة وفتــح حــوار علنــي حــول الــزواج يف ســن املراهقــة. فيمكــن اســتخدام التليفزيــون لعــرض الطــرق املختلفــة لتوفــر 

املعلومــات وتشــكيل الســلوك الصحــي. وهــذا يشــمل مناقشــات علميــة بســيطة عــن مخاطــر الــزواج املبكــر -القصــرة 

والطويلــة املــدى- عــى األم والطفــل، واملسلســات الدراميــة التــي تعالــج املشــاكل الصحيــة واالجتاعيــة للفتيــات، وتعزيــز 

مبــاديء الــزواج املتأخــر وتنظيــم األرسة.

االســتمرار يف إجــراء البحــوث عــى الفتيــات واملراهقــن ونــر النتائــج لدعــم سياســات 
فعالــة تســتند إىل األدلــة. يقــوم املســح الســكاين الصحــي يف مــرص وغــره مــن املســوح الخاصــة بالشــباب بتوفــر 
معلومــات أساســية مــن أجــل صياغــة السياســات والربامــج. ويجــب عــى املجلــس القومــي للســكان الدفــع متعمقــة عــن 

الفتيــات، وذلــك لجمــع املعلومــات الازمــة عــن معرفتهــن وســلوكهن واملارســات املتعلقــة بالصحــة، والــزواج، والتعليــم، 

وأمنــاط الحيــاة. 

ــم  ــم متابعــة وتقيي ــب البحــوث القامئــة عــى الســكان، فمــن امله توســيع نطــاق الربامــج الناجحــة. بجان
التدخــات التــي تهــدف إىل مســاعدة الفتيــات عــى إمتــام مرحلــة التعليــم الثانــوي. يجــب تكــرار وتوســيع تطبيــق الربامــج 

التــي ثبــت نجاحهــا إىل املســتوى القومــي، بحيــث يتــم اإللتــزام بأحــكام الدســتور الخاصــه بإســتكال التعليــم للفتــاة حتــى 

املرحلــه الثانويــه. وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن يقــوم املجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة 

بنــر نتائــج البحــوث والدراســات وترويــج قصــص نجــاح الفتيــات الــايت تغلــن عــى ثقافــة الــزواج املبكــر وتــرك التعليــم.

1 “Sustainable Development Strategy”. Egypt’s vision 2030
And Planning Reform,” https://sustainabledevelopment.

مقدمة
ــى  ــتدامة 2030 ع ــة املس ــه للتنمي ــة املرصي ــراتيجية القومي ــد االس تؤك

ــات  ــع ١. تعتــرب الفتي ــر األســاس يف املجتم ــاره حج ــة الشــباب باعتب أهمي

والفتيــان يف الفئــة العمريــة ١5- ١9 ســنة رشيحــة هامــة يف مســتقبل مــرص. 

تشــكل الفتيــات حــوايل 5% مــن ســكان مــرص، ويواجهــون حاليــاً العديــد مــن 

ــزواج واإلنجــاب املبكــر، املشــاركة  ــات تتضمــن ال ــات. هــذه التحدي التحدي

غــر املتكافئــة يف اتخــاذ القــرارات الشــخصية والعائليــة، نقــص إتاحــة 

املعلومــات الصحيــة والرعايــة الصحيــة، وزيــادة مخاطــر الســمنة. تتضمــن 

ــاة ومســتقبل  ــة وتحســن حي ــة 2030 سياســتن لحاي االســراتيجية املرصي

ــن  ــاء م ــان االنته ــرى لض ــر واألخ ــزواج املبك ــع ال ــدة ملن ــات – واح الفتي

التعليــم. تعمــل املنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة عــى دعــم الفتيــات 

ــرأة،  ــي للم ــس القوم ــاً. هــذه املنظــات تتضمــن املجل ــاً واجتاعي اقتصادي

املجلــس القومــي للســكان، واملجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة، وبعــض 

ــن هــي  ــة املراهق ــى رفاهي ــز ع ــي ترك ــوزارات الت ــية. وال األحــزاب السياس

وزارة الربيــة والتعليــم، وزارة التضامــن االجتاعــي، وزارة الصحــة والســكان، 

وزارة الشــباب والرياضــه، ووزارة األوقــاف. ويوفــر املســح الســكاين الصحــي 

-  مــرص EDHS( 20١4 20١4( معلومــات وفــرة لهــذه املؤسســات لتقييــم مــدى نجاحهــا يف الحفــاظ عــى ســامة مســتقبل 

الفتيــات. وتســاعد أيضــاً البيانــات واالتجاهــات الحاليــة التــي حددهــا هــذا املســح عــى تحديــد أولويــات جديــدة لهــم.

أهم النتائج
الــزواج املبكــر: نســبة الســيدات الــايت يتزوجــن يف ســن املراهقــة قــد تراجعــت يف مــرص خــال العقــد املــايض. 
وتظهــر بيانــات املســح الســكاين الصحــي – مــرص 20١4 أن مــن بــن الســيدات يف الفئــة العمريــة 24-49 ســنة، 25% قــد 

تزوجــن يف ســن ١8 ســنة، وهــذا يعــد انخفاضــا حيــث انــه 30% مــن الســيدات يف نفــس الفئــة العمريــة قــد تزوجــن يف 

ســن ١8 ســنة يف املســح الســكاين الصحــي مــرص 2005.

وعــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، فــإن الكثــر مــن الفتيــات يتزوجــن وينجــن أطفــال قبــل أن ينضجــن جســديا وعاطفيــا. 

ووفقــاً للمســح الســكاين الصحــي مــرص 20١4، فــإن ١5%، أو حــوايل واحــدة مــن كل ســبعة فتيــات يف ســن ١5-١9 ســنة 

متزوجــات حاليــاً. وفقــاً لنتائــج مســح الجوانــب الصحيــة – مــرص 20١5 هنــاك تأييــد كبــر للــزواج املبكــر بــن الفتيــات 

أنفســهن، فهنــاك مــا يقــرب مــن ثلــث الســيدات يف ســن ١5-١9 ســنة توافــق أن زواج الفتيــات قبــل ســن 20 يعتــرب مثــايل.

الفتيــات  الــايت يتزوجــن قبــل ســن 20 ســنة هــن أكــر عرضــة مــن الغــر متزوجــات لــرك املدرســة وأقــل حظــاً لتحقيــق 

أهــداف تعليميــة واقتصادية. 

ــات  ــر لألمه ــوف باملخاط ــو محف ــر، وه ــل املبك ــؤدي إىل الحم ــر ي ــزواج املبك ــة: ال ــن املراهق ــاب يف س اإلنج
واألطفــال الرضــع. فعــى املســتوى القومــي، نجــد أن ١١% مــن الســيدات يف الفئــة العمريــة  ١5-١9 ســنة مــن الحوامــل 

أو أمهــات بالفعــل. ويعتــرب حمــل املراهقــات أكــر شــيوعا إىل حــد كبــر يف املناطــق الريفيــة حيــث نجــد أن واحــدة مــن 

ســبعة مراهقــات )١4%(  قــد بــدأن يف اإلنجــاب مقارنــة بـــ 5% فقــط مــن الفتيــات يف املناطــق الحرضيــة. ويختلــف اإلنجاب 

يف ســن املراهقــة عــى مســتوى املحافظــات، مــن مســتوى منخفــض بلــغ 4% يف املحافظــات الحرضيــة إىل أعــى مــن ١4% يف 

مناهضة الزواج و اإلنجاب المبكر 
في مصر

الزنايت ومشاركوه وزارة الصحة والسكان
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تــم اعــداد موجــز السياســات مــن خــال ورشــة عمــل مــن اجــل اســتخدام بيانــات املســح الســكاين الصحــي – مــرص 20١4 و قــد تــم تنظيــم ورشــة العمــل بواســطة 

وزارة الصحــة و الســكان مــع رشكــة الزنــايت و مشــاركوه. و املشــاركن خــرباء يف مجــال البحــوث والسياســات الصحيــة و الســكانية.

ــرب هــذا املســح هــو جــزء مــن برنامــج املســوح  ــايت ومشــاركوه. ويعت ــذ املســح الســكاين الصحــي - مــرص 20١4 تحــت إرشاف وزارة الصحــة بواســطة الزن ــم تنفي ت

الســكانية الصحيــة والــذي يتــم متويلــه مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(. وكانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية/القاهــرة هــي املمــول 

.UNFPA وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان UNICEF لهــذا املســح، كــا تــم تقديــم دعــم أيضــاً مــن منظمــة االمــم املتحــدة للطفولــة

ــس الشــعب، القاهــرة،  ــوزارة الصحــة والســكان، شــارع مجل ــة حــول املســح الســكاين الصحــي – مــرص 20١4، الرجــاء االتصــال ب ــات إضافي للحصــول عــى معلوم

ــس 20-2-27924١56 ــف: 27948555-2-20 وفاك ــة؛ الهات ــرص العربي ــة م جمهوري
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١0% فقــط مــن الســيدات املتزوجــات ىف ســن مبكــرة والــاىت  مل يســتخدمن أى مــن وســائل تنظيــم األرسة تحدثــن عــن 

تنظيــم األرسة مــع عامــل ميــداىن ىف مجــال الصحــة ىف الســتة أشــهر الســابقة لعــام 20١4 مقارنــة ب ١5 - ١7 % مــن النســاء 

يف العمــر 20 - 34 الــايت مل يســتخدمن أي مــن وســائل تنظيــم األرسة.

توصيات موجز السياسات
حــدد القانــون املعــدل لقانــون الطفــل رقــم ١26 لســنة 2008 ، الســن القانــوين للــزواج يف مــرص هــو ســن ١8 ســنة.4 

ويحظــر القانــون لكــن ال يجــرم زواج األطفــال. يف عــام 20١4، تــم وضــع اســراتيجية قوميــة للقضــاء عــى زواج األطفــال.5 

وقــد دعــت االســراتيجيه إىل اتبــاع نهــج قائــم عــى الحقــوق لحايــة الفتيــات، وكذلــك هنــاك جهــد تعــاوين بــن الحكومــة 

واملجتمــع املــدين، والقطــاع الخــاص للقضــاء عــى الــزواج املبكــر. مــن الواضــح أنــه يجــب تعزيــز القوانــن والسياســات 

الحكوميــة وذلــك مــن خــال الجهــود التــي تســعى إىل تغيــر الســلوك والعــادات االجتاعيــة بــن العائــات، والقيــادات 

الدينيــة، والفتيــات أنفســهن. 

الــزواج  املرصيــة ملكافحــة  الحكومــة  دعــم 
املبكــر. يجــب عــى صنــاع السياســة مراجعــة القانــون الحــايل، 
ــا  ــذ. وك ــراتيجيات للتنفي ــع اس ــة، ووض ــب الحاج ــه حس وتعديل

لوحــظ يف االســراتيجية القوميــة للقضــاء عــى زواج األطفــال لعــام 

20١4، أن هنــاك حاجــة إىل تضافــر الجهــود مــن جانــب املنظــات 

العامــة والخاصــة لتغيــر البيئــة االجتاعيــة والثقافيــة والقانونيــة 

ــى  ــاص ع ــكل خ ــز بش ــة إىل الركي ــاك حاج ــات. هن ــة الفتي لحاي

املناطــق التــي ترتفــع فيهــا معــدالت الــزواج املبكــر مثــل املناطــق 

الريفيــة يف الوجــه القبــي، حيــث نصــف النســاء يف الفئــة العمريــة 

25- 49 ســنة  يتزوجــن قبــل ســن ١9 ســنة. فبينــا تعتــرب القوانــن 

ــج  ــاك برام ــون هن ــب أن يك ــة، يج ــات رضوري ــة والسياس القومي

للدعــوة والتعليــم يف املجتمــع بدعــم مــن القــادة السياســين 

ــي.  ــر االجتاع ــن إلحــداث التغي والديني

إبقــاء الفتيــات يف املدرســة لفــرة أطــول. إن متكــن الفتيــات مــن خــال التعليــم رضوري لتغيــر الســلوك 
تجــاه الــزواج املبكــر. ينــص الدســتور املــرصي عــى حــق الفتيــات والفتيــان يف التعليــم. يعطــي التعليــم للبنــات خيــارات 

أخــرى غــر الــزواج املبكــر. كــا يوفــر أيضــاً املعلومــات واملهــارات والثقــة الازمــة لرفــع املســتوى الصحــي لــألرس ولتحقيــق 

ــاة مــن كل  ــاك أكــر مــن فت ــات املســح الســكاين الصحــي - مــرص 20١4، فــإن هن النجــاح يف ســوق العمــل. ووفقــا لبيان

ســت فتيــات ســبق لهــن الــزواج )١7%( يف الفئــة العمريــة ١5-١9 ســنة، إمــا مل يســبق لهــن التعليــم أو مل يتمــوا دراســتهن 

االبتدائيــة. إن الفتيــات مــن األرس الفقــرة يحصلــن عــى تعليــم أقــل بكثــر مــن الــايت مــن األرس األغنــى. و ايضــاً يتزوجــون 

مبكــراً عــن الفتيــات مــن العائــات األغنــى. تحتــاج الحكومــة املرصيــة بالتعــاون مــع املجتمــع املــدين واملنظــات الدينيــة 

ــة ومــن خــال  ــات قانوني ــر املناهــج وتوفــر األمــوال الازمــة لإلبقــاء عــى الفتيــات يف املدرســة مــن خــال آلي إىل تطوي

اســراتيجية ســلوك شــاملة لتغيــر برامــج االتصــال مــع الركيــز عــى الفتيــات وأوليــاء أمورهــم.

2 “WHO Statement on  Caesarean Section Rates,”
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_
perinatal_health/cs-statement/en/ (Accessed July 2016).
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4 “Universal Periodic Review – Human Rights Council Unicef
Inputs – Egypt,” http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/
Documents/Session7/EG/UNICEF_UPR_EGY_S07_2010_Un
itedNationsChildrensFund.pdf (Accessed July 2016).

5 “Girls Not Brides,” http://www.girlsnotbrides.org/hild-
marriage/
Egypt/ (Accessed July 2016).

شكل )1( : الحمل واألمومة ىف سن املراهقة
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شكل )2( : معدل وفيات األطفال حسب عمر األم

3 Villar, J., et al.2007.”Matemal and Neonatal individual 
Risks and Benefits Associated with Caesarean Delivery: 
Multicentre Prospective Study,” BMJ 335, doi: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.39363.706956.55.

املناطــق الريفيــة ويف الوجــه القبــي والبحــري )شــكل ١(. 

وتشــر املســوح الســكانية الصحيــة )DHS( يف مــرص إىل زيــادة 

بطيئــة ولكنهــا ثابتــة يف معــدل اإلنجــاب يف ســن املراهقــة خــال العقــد 

املــايض. ولقــد ارتفعــت نســبة الفتيــات الحوامــل أو الــايت أنجــن 

بالفعــل مــن 9% يف عــام 2005 إىل ١0% يف عــام 2008، وأخــرا إىل ١١% 

ــام 20١4.  يف ع

يشــكل الحمــل املبكــر خطــرا عــى األطفــال. ووفقــاً بيانــات املســح 

الســكاين الصحــي – مــرص 20١4، فــإن األطفــال الذيــن يولــدون ألمهــات 

تقــل أعارهــن عــن 20 ســنة هــم أكرعرضــة للوفــاة قبــل ســن 

الخامســة عــن األطفــال الذيــن يولــدون ألمهــات أكــرب ســناً )شــكل 2(. 

وترتبــط أيضــا الــوالدات املتقاربــة، أقــل مــن ســنتن، بحــاالت الوفيات يف 

مرحلــة الطفولــة املبكــرة. وحتــى اآلن ووفقــاً لبيانــات مســح الجوانــب 

الصحيــة - مــرص 20١5، حــوايل اثنــن مــن كل خمســة فتيــات تعتــربن أن 

الفــرة املثاليــة للمباعــدة بــن الــوالدات هــي ســنتن أو أقــل.

ــة مخاطــر  ــاء ســن املراهق ويشــمل االنجــاب اثن

اخــري. حيــث وجــد ان معــدالت الــوالدة القيرصيــة 

بــن األمهــات املراهقــات هــي 46% و هــذه النســبة 

ــة  ــة الصح ــه منظم ــارت الي ــا اش اعــي بكثــر م

العامليــة  بأنــه طبيعــي نتيجــة لضيــق الرحــم و 

ــة  ــوالدة القيرصي ــد ال ــت ١0%-١5%.2 تزي ــي مثل الت

بوضــوح مــن امكانيــة االصابــة باالمــراض و حــاالت 
ــل.3 ــن األم والطف ــكل م ــاة ل الوف

الحصــول عــى رعايــة الصحــة اإلنجابيــة: مثــل الســيدات األكــرب ســناً، تتلقــى معظــم الفتيــات األمهــات 
ــات ال  ــات األمه ــن الفتي ــإن ١3% م ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــوالدة يف الوحــدات الصحي ــوالدة، وأيضــاً ال ــل ال ــة قب ــة الصحي الرعاي

يذهــن ملقــدم الخدمــة الصحيــة بصــورة منتظمــة للحصــول عــى الرعايــة الصحيــة مــا قبــل الــوالدة أثنــاء فــرة الحمــل 

ــزل. ــدو يف املن وحــوايل ١ مــن 7 والدات للســيدات الحوامــل تحــت ســن 20 ســنة)١4%( ول

تقريبــاً جميــع الســيدات املتزوجــات ىف ســن مبكــرة يســتطعن ذكــر وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة، ولكــن حــواىل 

46% فقــط منهــن تعرضــن لرســائل تنظيــم األرسة ، غالبــاً مــن التلفزيــون خــال 6 أشــهر الســابقة للمســح الســكاىن الصحــى- 

مــرص 20١4. وهــذا يعكــس األنخفــاض الجوهــرى منــذ عــام 2005 حيــث تعرضــت حــواىل 90% مــن الســيدات املتزوجــات 

ىف ســن مبكــرة  لرســائل تنظيــم األرسة. تلقــى عــدد قليــل جــداً مــن الســيدات معلومــات أو استشــارات عــن تنظيــم األرسة. 
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