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تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2.4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 



حيظي موضوع زواج االطفال ابهتمام اجملتمع وصناع القرار، ويعود ذلك إىل وجود مفارقات بني    
وتوجهات الدولة وفعاليات اجملتمع من جهة، وبني الواقع من جهة اثنية، ومعلوم أن لزواج االطفال عواقب 
تسود  عار  وصمة  تشكل  الظاهرة  هذه  أن  إىل  ابإلضافة  اجتماعية.  انعكاسات  وذات  متعددة  صحية 
اجملتمعات املتخلفة، لذا فقد وجب التذكري أن اخلرباء ما تسارعوا ينتبهون إىل خماطرها، ومنها أن زواج 
مبكرة  املتزوجات يف سن  الفتيات  بني  ونفسية  بظهور مشكالت صحية وجسدية  يتسبب  قد  االطفال 
وأطفاهلن، األمر الذي يهدد بزايدة انتشار األمراض املختلفة و تدىن اخلصائص السكانية بني أفراد اجملتمع. 

إن زواج األطفال  وكافة أشكال الزواج "احملظور توثيقه يف القانون" بني ذكر  وأنثى مل يبلغ أحد   
منهما أو كليهما سن الثامنة عشرة سنة "سن الطفولة حبسب الدستور1". هذا الزواج يتم مبوافقة أولياء أمور 
األطفال، ويف بعض األحيان جربايً، ويف أحيان أخرى ألغراض اإلستغالل اجلنسي والتجاري واإلجتار يف 
البشر، وينتهك هذا الزواج احلقوق األساسية لألطفال املتزوجني، وكذلك األطفال مثرة هذا الزواج، يف 
واالجتماعية  املدنية  حقوقهم  على  سلباً  يؤثر  السليم. كما  والبدين  النفسي  والنمو  والصحة  التعليم 

والقانونية.3-2

وضعت منظمة اليونيسيف تعريفاً للزواج املبكر أبنه " زواج رمسي أو غري رمسي قبل إمتام مثانية عشر عاما".  
وهناك من يعرفه أبنه "زواج أى فتاة دون سن الثمانية عشر من العمر مبا ينطوي على صورة من صور 

االستغالل أو اإلجتار".

  الدستور املصرى 2014
صفية عبد العزيز 52، ص 2010 االزواج ىف إطار االجتار ابلبشر- مشروع حبوث االجتار ابلبشر، دار القبس للطباعة، القاهرة 2
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-  وفقا لتقرير التنمية البشرية العاملي لعام 2018 4 ويف تقرير الفجوة بني اجلنسني حتتل مصر املرتبة 116 
من 189 دولة (شكل 1)، وقد أظهر املؤشر تقليص الفجوة بني اجلنسني مقارنة بـــ 2005 و 2012 على 
الرغم من هذا التحسن الزال هناك الكثري لتقليل هذة الفجوة اسوة مبؤشرات البلدان ذات مؤشر التنمية 
املرتفع مما يعكس احلاجة امللحة للعمل على سد الفجوة بني الرجال والنساء يف مناحى احلياة، ويظهر 

ضرورة وضع عملية متكني الفتيات ضمن اولوايت العمل التنموي.  
-  قد اظهرت نتائج املسح الدميوجراىف الصحى يف مصر عام  2014 5  أن نسبة االانث املتزوجات يف 
ذوات  بني  من  وهن  الريفية،  املناطق  يف  اعدادهن  وتزداد   %  14.4 بلغت   19-15 من  العمرية  الفئة 

املستوى التعليمى واالقتصادي املنخفض.

- كما أظهر املسح أن أعلي نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة مبحافظة القاهرة - اجليزة - الشرقية  
على التواىل (9.1 - 8.1 -7.7) %، يف حني كانت اقل احملافظات احلضرية هى حمافظة السويس  بورسعيد 

بنسبة 0.7 %.
- يرتفع متوسط عدد االطفال/سيدة  يف حالة الزواج قبل 18 سنة اىل حواىل 3.7 طفل، بينما يكون 
املتوسط 2.79 يف حالة الزواج بعد عمر22 سنة مما يشري اىل ضرورة االهتمام هبذه الظاهرة للحد من النمو 

السكاىن.
يعد زواج األطفال أحد األسباب املباشرة للزايدة السكانية ، حيث يرتفع متوسط عدد األطفال للمرأة 
املصرية يف حالة الزواج قبل 18 سنة إىل 3.7 طفأل ، بينما يصل متوسط عدد األطفال للمرأة املتزوجة بعد 

22 سنة إىل 2.8 طفًال.

املسح الصحى الدميوجراىف-مصر 2014 5
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طبقاً لتقرير االمم املتحدة للتنمية فان معدل املواليد / 1000 سيدة مصرية سيدة ىف الفئة العمرية   
من 15-19 سنة بلغ 53.8، اعلى من املعدل العـــاملى ومعدالت الدول العربيـــة االخــــرى (شكل 2).

ويتضح من شكل أن هذا املعدل قد اخنفض حبواىل 50% عما كان علية ىف 1990 (103.1) و هذا ميكن 
تربيره ىف ضوء زايدة تعليم االانث (متوسط سنوات الدراسة ارتفع من 2.2 سنة ىف 1990 إىل 6.7 سنة ىف 

2018 و زايدة الوعى خبطورة الزواج املبكر ىف بعض الفئات او نتيجة ارتفاع كلفة الزواج عموما. 
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أكثر من 9% من مجلة مواليد 2017 و 2018 كانوا لسيدات بني سن 15 اىل 19 مما يعىن أن   
زواج األطفال مصدر هام للنمو السكاىن بدخول 200 ألف مولود أو أكثر سنوايً 7 شكل (3).

تتعدد األسباب الىت تدفع اآلابء الختيار الزواج املبكر ألبنائهم، وعلى الرغم من عدم جوازه إال ينتشر 
بكثرة ىف بعض الدول وخاصة اجملتمعات الريفية فيها ، ومن أهم هذه األسباب ما أييت:- 

- الصورة السائدة ىف اجملتمع عن النساء اللوايت يتأخرن ىف الزواج، وقلة حظوظهن، مما يساهم ىف زايدة 
خوف األهل، ورغبتهم ىف تزويج الفتيات ىف سن مبكرة تفادايً لتأخرهن ىف الزواج.

- انتشار مفاهيم، مثل: السرتة، والعنوسة، والشرف، وإلصاقها ابلفتاة واعتبار الزواج هو اإلطار احلامي 
لشرف العائلة وخاصة ىف اجملتمعات الريفية.

- الوضع االقتصادي لألسرة (الفقر) والذي قد يعده كثريون مربراً كافياً لتزويج الفتيات مبكرًا.
- تكريس الدور النمطي للمرأة، وهو أن دورها الرئيسي يتمثل ىف الدور اإلجيايب (تكوين األسرة وتربية 

األطفال).
- كرب حجم االسرة فكلما زاد حجم االسرة مقرتان ابلفقر زاد الزواج املبكر لتقلبل العبء االقتصادى. 
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- البنت هى عبء اقتصادى على االسرة 
- ارتفاع تكاليف التعليم و اخنفاض  مردودة ابلنسبة لالسر الفقرية كبرية العدد

- عدم توفر فرص التعليم يزيد احلافز لدى االسرة 
- للخروج من دائرة الفقر و سداد بعض الديون (املهور) 

االعراف السائدة ىف اجملتمع : اجملتمعات البطريكية
الكبار مسؤولون عن اختيار الزوجة لالبن للمساعدة  ىف اعمال املنزل 
مع اعتبار انة كلما كانت صغرية كان افضل لالندماج ىف االسرة الصغرية 

و االستعداد االكرب لفرص االجناب 
الزواج املبكر لضمان صون الشرف  ومنع  التعرض لالحنالل اجلنسي 

عوامل اخلطورة للزواج املبكر
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8تقرير منظمة الصحة العاملية - 2015 

أوًال صحياً: 
العديد من املشاكل الصحية، بسبب ضعف جسدها قبل احلمل  الفتاة إىل  - الزواج املبكر قد يعرض 

وأثناءه وتكرار اإلجناب وقد يكون من الصعب عليها أن تتحمل هذه التجربة ىف سن صغري.
- الفتيات يتعرضن ملشكالت جسدية انمجة عن عدم استعداد أجسادهن خلوض جتربة من هذا النوع. وهن 
مهددات ابإلصابة ابضطراابت الدورة الشهرية، أتخر احلمل، والوالدة املبكرة، زايدة حاالت اإلجهاض بني 
تلك الفئة من املتزوجات ، إحتمال الوفاة أثناء الوالدة ، وارتفاع خماطر إصابتهن هبشاشة العظام و االمراض 

الغري سارية. 
- وجدت الدراسات (منظمة الصحة العاملية8) أن أكثر من 80% من الزوجات املراهقات ال يستخدمن 
خدمات الصحة اإلجنابية مثل تنظيم األسرة ومتابعة احلمل مما يعرضهن  للحمل الغري مرغوب فيه واحلمل 

املتكرر مما يؤدى إىل زايدة عدد األبناء يف األسرة خالل سنوات قليلة. 
- احلامل املراهقة معرضة أكثر ملضاعفات احلمل مثل إرتفاع ضغط الدم وتسمم احلمل بنسبة 20% مقارنة 
ابحلوامل ىف سن العشرين وترتفع لديهن إحتماالت اإلصابة ابألنيميا واإللتهاابت وأمراض سوء التغذية اىل 

الضعف. (املصدر منظمة الصحة العاملية)
- الزوجة املراهقة معرضة أكثر ملضاعفات الوالدة مثل تعسر الوالدة بنسبة 49%، الناسور البوىل املهبلى 
أثناء الوالدة بنسبة 19%، واإلجهاض املتكرر  النزيف الشديد  أو بني املستقيم واملهبل بنسبة %26، 
بنسبة 12%، وتصل نسبة حدوث الناسور البوىل ىف احلوامل من 10-15 سنة اىل 88% بسبب عدم 

إكتمال منو احلوض واستعداده للوالدة الطبيعية.
- يزداد معدل وفيات األمهات بسبب احلمل والوالدة لدى املراهقات اىل الضغف.  ويزيد املعدل كلما 
قل سن املراهقة حىت يصل اىل مخسة أضعاف ىف عمر من هم دون الـ 15 عاماً. وأشارت منظمة الصحة 

العاملية اىل أن مضاعفات احلمل والوالدة هى السبب األول لوفيات املراهقات بني سن 15 - 18 سنة.
- التقزم وهو قصر القامة الشديد عند األطفال مقارنة أبقراهنم من نفس العمر وىف دراسة حديثة عام 
التقزم ىف  2017 ثبت وجود عالقة مؤكدة بني زواج املراهقات والتقزم عند أطفاهلن حيث بلغت نسبة 

األطفال املولودين للمراهقات 40%، منهم 17% يعانون من التقزم الشديد.

اآلاثر السلبية للزواج املبكر
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اثنياً نفسياً: 
- يؤكد املختصون أن زواج الطفلة قد يتسبب يف معاانهتا من احلرمان العاطفي من حنان الوالدين، واحلرمان 
من عيش مرحلة الطفولة، وقد يؤدي ذلك إىل اإلصابة أبمراض نفسية مثل اهلسترياي والفصام، واالكتئاب، 

والقلق واضطراابت الشخصية. 
- كما قد ينجم عن ذلك اضطراابت يف العالقات اجلنسية بني الزوجني، بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة 
العالقة، مما يؤدي إىل عدم جناح العالقة وصعوبتها. وابإلضافة إىل معاانة الفتاة من قلق واضطراابت عدم 
التكيف، نتيجة للمشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة ملا يعنيه الزواج ومسئولية األسرة والسكن واملودة، 

فإن األمر قد ينتهي هبروهبا حنو اإلدمان نتيجة تلك الضغوط.

- زايدة اإلصابة بنقص الفيتامينات (مثل فيتامني د) واحلديد ومحض الفوليك
- إرتفاع ضغط الدم أثناء احلمل 

- زايدة اإلصابة بتسمم احلمل
- (زايدة نسبة اإلصابة أبمراض اجلهاز التنفسى - اهلضمى- -واألمراض العقلية)

- زايدة نسبة انقصى النمو، وإزدايد اإلحتياج إىل رعاية مكثفة وتنفس صناعى
- زايدة نسبة اإلصابة ابألمراض املنقولة جنسياً (قلة مناعة اجلهاز التناسلى للمرأة ىف هذه السن) 

وزايدة فرصة إصابة اجلنني عند حدوثها.
- زايدة فرصة اإلصابة ابإلكتئاب ما بعد الوالدة (أثناء احلمل أو بعد الوالدة) مما يعيق العناية ابملولود

الوالدة املبكرة (قبل 37 أسبوع)  
(يف السن قبل 18 سنة)

أكثر من ضعفني مقارنة ابلعمر من 
20 - 34 سنة  

وفاة االمهات (5 أضعاف)
مقارنة بعمر 20-34 سنه 

الدخول للعناية املركزة ورعاية 
املبتسرين 

( 3 أضعاف املواليد مقابل مواليد 
من يف سن 20 - 34 سنة ) 

األجهاض  ثالثة أضعاف  مقارنة 
ابلسن من 20 - 34 سنة  

موت اجلنني ضعفني
أكثر من 20 - 34 سنة

من سن 12 - 17 سنة زايدة يف 
وفيات األطفال الرضع (ضعفني) 
حديثي الوالدة (2.5 ضعفني 
ونصف) مقارنة ابحلمل يف سن

20 - 34 سنة.

مولود صغري احلجم  (الوزن) قليل 
النمو (مبتسر 3 اضعاف ىف سن 

20-34 سنه)
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 - تتحمل الفتاة الصغرية مسئوليات جسام مل تؤهل نفسيا وال عقليا هلا بعد، مثل القيام بدور الزوجة وراعية 
املنزل، مث األم. وعادة ما يكون األزواج أكرب سنا  من الزوجات، وابلتايل ال توجد بينهم أشياء مشرتكة بل 
اختالف كبري ىف طريقة التفكري والتطلعات مما يزيد العبء النفسى على الفتاة الصغرية فتشعر ابلظلم وعدم 
التكافؤ وتلجأ للعزلة واإلكتئاب وتصاب إبضطراابت نفسية. ومما يزيد شعورها ابإلكتئاب تعرضها للعنف 
األسرى سواء من األهل بفرض الزواج القسرى عليها أو من الزوج الذى يعنفها ويضرهبا. وقد يتطور األمر 

اىل اهلروب من األهل والزوج واملنزل وىف بعض احلاالت إىل اإلنتحار.

اثلثاً إجتماعياً:    
- عدم نضج الزوجني فمن املمكن أن يكوان غري قادرين على حتمل املسئولية، وبناء أسرة، وتربية األطفال، 

وعدم القدرة على اختاذ القرار املناسب بشأن مستقبلها ابلقبول أو الرفض.
تعليمها وهبذا لن تكون قادرة على تكوين  الفتاة ىف كثري من احلاالت من فرصة استكمال  -  حرمان 
شخصيتها املستقلة نفسياً واقتصاداي وحرماهنا من احلق ىف العمل مما يسهم ىف أتخري التنمية، ورمبا تعطيل 
فئة من املسامهة ىف بناء اجملتمع.صغر سن الزوجني أو أحدمها قد حيد من قدرهتما على التعامل مع الطرف 

اآلخر وعائلته وجمتمعه، وفهم تقاليده وعاداته.

- املشكلة االجتماعية ال يقتصر أتثريها على املستوى اإلجنايب ومعدالت النمو السكاين فحسب؛ بل هلا 
اجتماعيا  املرأة  وضع  تدين  استمرار  إىل  جمملها  ىف  تقود  دميوجرافية  غري  أخرى  وأتثريات  انعكاسات 
االلتحاق  معدالت  ابخنفاض  االطفال  زواج  ويرتبط  اإلجناب،  معدالت  ارتفاع  ىف  يساهم  مما  واقتصاداي 
املدرسي كما يرتبط أيًضا ابخنفاض املكانة االجتماعية واملشاركة االقتصادية للمرأة، ليس هذا فقط بل أيضا 

يؤدي إىل ارتفاع معدالت التسرب من التعليم واالنعزال. 

العزلة
اإلجتماعية

إنعدام فرص
التعليم، العمل

التعرض للعنف
البدين واجلنسي

عدم املعرفة
ابحلقوق
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إنتهاك حقوق الطفل :

إزدايد حالة الفقر وتردي احلالة الصحية والتعليمية لألطفال (القاصرات)
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يؤثر زواج األطفال على احلقوق املدنية واالجتماعية لألطفال املتزوجني، وكذلك األطفال مثرة هذا   
الزواج.  ينشأ زواج األطفال عادًة عن طريق االتفاق بني ويل أمر الفتاة والزوج أو وكيله ، ويتم إشهاره 
اجتماعياً ، ويقوم مأذون أو حمام أو غريمها بكتابة عقد عريف " غري مسموح قانونياً بتسجيله يف سجالت 
الدولة " ، مما ينتج عنها مشاكل قانونية كثرية وخاصة للزوجة ، وكذلك األطفال مثرة هذا الزواج ، أهم هذه 

املشكالت :
- عدم استخراج شهادة ميالد لألطفال وفقدان حقهم يف النسب الصحيح إىل األب واألم احلقيقني، ويف 
حقوقهم يف التعليم والصحة واخلدمات العامة من جهة . ومن جهة أخرى فانه يؤثر على دقة نظم املتابعة 

والتقييم اخلاصة ابلسكان يف مصر.
- ضياع احلقوق املدنية واالجتماعية للزوجة ، ألهنا ال تستطيع اثبات حالتها املدنية  "هل هي زوجة أو 

مطلقة أو أرملة ...." .
- يؤثر على حقوق األطفال مثرة هذا الزواج يف حقهم يف الرعاية واحلماية االسرية ، حيث ال تستطيع كثري 
من االسر محاية ورعاية األطفال بشكل سليم، وال يكون هلؤالء األطفال مكان إال دور الرعاية أو الشارع. 
كما أن بعض حاالت زواج األطفال هي صورة من صور االستغالل اجلنسي  واالجتار يف البشر " اجملرم يف 

القانون". 

تعترب بعض حاالت زواج األطفال صورة من صور االستغالل اجلنسي واالجتار يف البشر.  وذلك 
عندما يقوم وىل أمر الطفلة بتسليمها لشخص إلقامة عالقة جنسية ملدة حمددة بغرض ربح  مبلغ 
من املال، ويعترب هذا نوعاً من االجتار يف البشر حتت غطاء الزواج .  هذا النوع من الزواج يشكل 

جرمية حبسب قانون مكافحة االجتار يف البشر رقم 64 لسنة 2010.
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انتشار الزواج املبكر  وفقا حملافظات اجلمهورية (شكل 4): 
أعلى نسب للمتزوجني يف الفئة العمرية (10-17) سنة كانت يف حمافظة بورسعيد (95.3) تلتها حمافظة 
الشرقية (95.1) وكانت حمافظات قنا ، أسيوط ، املنيا وسوهاج اعلى حمافظات الوجه القبلى من حيث 
92.5%) وسجلت حمافظات جنوب  الفئة ابلرتتيب (93.8-94.6-94.8 -  املتزوجني يف هذه  نسب 

سيناء والقاهرة اقل احملافظات على مستوى اجلمهورية (73.3-68.3 %). 

انتشار الزواج املبكر  طبقا لبياانت تعداد 2017 
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- كان متوسط  معدل املواليد على مستوى اجلمهورية  51.4 طفل /1000 سيدة ىف الفئة العمرية من 15 
اىل 19 سنة يف عام 2018. حمافظات مرسى مطروح، الفيوم، البحرية، بىن سويف، كفر الشيخ، الدقهلية، 
العـــــام هلـــذه الفئـــة العمـــرية يف 2017 و2018  املنيا، الشرقية واسيوط هم االعلى يف معدالت املواليد 
(وفقا لدراسة قام هبا صندوق االمم  املتحدة للسكان ابلتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

2019) (شكل 5).  

الذين سبق هلم الزواج (10-17 سنة) وفقا للحالة التعليمية-تعداد 2017.  
وفقا للحالة التعليمية: األميني أكثر منها يف ابقي الفئات عرضة للزواج املبكر حيث بلغت وفقا لبياانت 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء 2017 (39.6% لإلانث و35.3% للذكور) وبلغت نسبة االانث 
ىف املرحلة االعدادية 27% وبلغت اقل قيمها ىف الرتبية الفكرية والثانوية االزهرية ابلنسبة لإلانث والذكور 

(شكل6).
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التسرب من التعليم للسكان (10 - 17 سنه) الذين سبق هلم الزواج - تعداد 2017. 
- تشري بياانت اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أن نسبة السكان (10-17 سنة) املتسربني من 
التعليم الذين سبق هلم الزواج وكانت أعلى نسبة للسكان املتزوجني املتسربني ىف حمافظات احلدود %39.9 
و 43.8% ىف الريف مقابل 36.6% ىف احلضر) يليه إقليم الوجه البحري 38.2% (38.7% ىف الريف 
احلضرية  احملافظات  ىف  املتسربني  املتزوجني  للسكان  نسبة  أقل  وسجلت  احلضر)  ىف   %34.7 مقابل 

 .%31.5

- أما على مستوى احملافظات تالحظ أن نسبة السكان املتسربني من التعليم (10-17 سنة الذين سبق 
بلغت  قنا حيث  مث حمافظة  يليها حمافظة جنوب سيناء %63.4  ىف حمافظة أسوان  الزواج %68.6  هلم 

47.7%، بينما كانت أقل نسبة 21.1% ىف حمافظة السويس مث تليها حمافظة القاهرة بنسبة %23.9.
التسرب من التعليم للسكان (10-17 سنة) وفقاً ألسباب التسرب:

إمجايل  من   (%32.8) أن  اظهرت  والىت   2017 واالحصاء  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز  لبياانت  وفقا 
السكان (10-17 سنة) السابق هلم الزواج والذين تسربوا من التعليم قد تسربوا بسبب عدم رغبة األسرة 
و(24.2%) منهم تسربوا بسبب الزواج، (18.4%) تسربوا بسبب عدم رغبة الفرد، (15.9%) تسربوا 
بسبب الظروف املادية وأقل نسبة (01%) كان التسرب بسبب اإلعاقة، كما يتضح من الشكل التاىل 
(شكل 9) أن (33.3%) من االانث الذين تسربوا من التعليم وتزوجوا كانوا بسبب عدم رغبة االسرة وكان 
منهم 25% بسبب الزواج و18% بسبب عدم رغبة  الفرد ىف التعليم اما ابلنسبة للذكور فكانت النسبة 
االكرب 28% لعدم رغبة الفرد ىف التعليم تلتها، 20.9% عدم رغبة االسرة مث صعوبة الوصول اىل املدرسة 

18.6% وكانت اقل النسب ىف االانث كانت بسبب االعاقة اما الذكور فكانت بسبب للزواج.
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- احلراك اجملتمعى و رفض ظاهرة الزواج املبكر 

- زايدة االستثمار يف التعليم عن طريق الوصول إىل املناطق األكثر حرماانً من التعليم.
- هتيئة الفرص للتغيري السلوكي واجملتمعي من أجل التصدي لظاهرة الزواج املبكر عن طريق إشراك رجال 

الدين ووسائل اإلعالم.
تدخالت  اجل  املبكر من  الزواج  لظاهرة  والصحية  االجتماعية  املتعلقة ابآلاثر  البياانت  - مجع وحتليل 

جمتمعية انفذة. 
- التمكني االقتصادي لألسرة ومنع التسرب من التعليم  للفتيات.
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اإلعالم الغري مباشر:
- تضمني وسائل اإلعالم أفالم واثئقية لتوعية األسر عن أضرار الزواج املبكر.

- تضمني املسلسالت واألفالم ظاهرة الزواج املبكر وأضراره على األم والطفل.
- إعداد محالت للتوعية من أضرار الزواج املبكر من خالل الرسوم الكاريكاتريية.

- االستفادة من موقع اليوتيوب واالستفادة منها بشكل واسع وتقدمي مواد إعالمية ترفع من ثقافة اجملتمع 
حنو أضرار الزواج املبكر.

الوصول للمجتمعات:
- األخصائيات االجتماعيات ابملدارس على توعية الطالبات أبضرار الزواج املبكر.

- الرائدات الريفيات ابلقرية على توعية السيدات أبضرار الزواج املبكر على أن يكون ذلك ضمن برانمج 
الصحة اإلجنابية.

 كسب التأييد والتوعية املباشرة:
- كسب أتييد اجملتمع املدين والقيادات  احمللية حيث أن هلم أتثري قوي لوجود قناعة اتمة لديهم ابلزواج 

املبكر.
- أتهيل رجال الدين إلعداد خطاب ديىن عن أضرار الزواج املبكر على أن تلقي ابملساجد والكنائس.

التشريعات والقوانني:
- تفعيل معاقبة املأذون وويل أمر الزوجة يف حال تزويج الفتاة قبل السن القانوين للزواج  

- تعزيز نظم محاية السكان ىف الفئة العمرية (10-17 سنة) عن طريق زايدة وفاعلية آليات اإلبالغ عن 
الزواج املبكر.
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