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ورقة سيـاسات

نظرة على احتياجات الصحة اإلنجابية
للزوجات المراهقات بمحافظتى أسيوط
وسوهاج
لماذا االهتمام بدراسة الزوجات المراهقات؟
بالرغم من ارتفاع سن الزواج فى مصر حيث يصل متوسط
سن الزواج حاليا ً بين اإلناث إلى  21عاما ً وبالرغم من وجود
قانون يحدد الحد األدنى لسن الزواج بـ  18عاما ً للذكور
واإلناث ،1إال إن الزواج المبكر مازال منتشراً فى بعض
المناطق وخاصة الريفية .فحسب نتائج مسح النشء والشباب
لعام  22014فإن  %33من الفتيات المتزوجات في الفئة
العمرية  29-25والمقيمات في المناطق الريفية بصعيد مصر
قد تزوجن قبل سن  18عاما ً مقارنة بحوالى  %10من هؤالء
المقيمات في المحافظات الحضرية والمناطق الحضرية
بالوجه البحري.
يشكككل الككزواج بدايككة مرحلككة هامككة مككن مراحككل الحيككا تت لككب
اإلعككداد الكككافي لمككا كمككا ن عمليككة اإلنإككاب تحتككاج إلككى تمككام
النضكككج الإسكككدي والعقلكككي لضكككمان عكككدم التعكككر لم كككاطر
الحمل والوالد ولضمان تربية األبناء بصور سليمة .ويشككل
الككزواج المبكككر خ ككور علككى صككحة الفتككا  .فقككد تبتككظ معظككم
الدراسات التكي جريكظ فكي العديكد مكن البلكدان ن الحمكل قبكل
سككن المامنككة عشككر يحمككل م ككاطر لككثم والإنككين ممككل الككوالد
المبكر و تعسر الوالد لعدم اكتمال نمو عظكام الحكو كمكا
و تسكمم الحمكل .باإلضكافة لككونمن
نمن يتعرضن لإلجما
كمر عرضة للعنف األسري واألمرا المنقولكة جنسكياً ،بمكا
فككي كلككي اإليككدز وخاصككة إكا كككان عمككر الككزوج يفككو عمرهككا
بسنوات كمير  .ويعد الفقر والرغبة في حماية شرف الفتكا و
سترتما من هم سباب انتشار الزواج المبكر.

فمككم إحتياجككات الصككحة اإلنإابيككة لتلككي الفئككة المممشككة مككن
الزوجات المراهقات ( قل من عشرين عاماً) مما يساهم فى
تصميم التداخالت والبرامج المستندا إلى األدلة والتي تعمل
علككى ت فيككف ااتككار السككلبية للككزواج المبكككر علككى الصككحة
اإلنإابية لمؤالء الفتيكات والمسكاهمة فكي القضكاء علكى هكذا
العاد الضار .
وتعككد هككذا الدراسككة حككد مكونككات المبككادر التككي يقككوم بمككا
مإلس السكان الدولي بدعم من مؤسسة فورد من جل بنكاء
كوادر بحمية في مإال الصحة اإلنإابية للشباب.
 %33من الفتيات

فى ريف الواه القبلى توجان
قبل سن الثتمنة عشرة

وبالرغم من وجود العديد من الدراسات التكي تناولكظ ضكرار
الزواج المبكر والتي جرى معظمما في دول فريقيكا وجنكوب
شككر سككيا ،ولكككن ال توجككد معلومككات كافيككة عككن إحتياجككات
الزوجات المراهقات في مصر ،وخاصة فيما يتعلق بصحتمن
اإلنإابيككة .لككذلي حرصككظ هككذا الدراس كة المشككتركة بككين قسككم
الصحة العامة بإامعة سيوط ومإلس السكان الدولى على
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التتوجاات

كلية الطب
قسم الصحة العامة

تلإككأ العديككد مككن العككائالت للتالعككب فككي هككذا السككن مككن خككالل
تسككنين الفتيككات و عككدم توتيككق عقككد الككزواج حتككى بلككو الفتككا
السن القانوني مع خذ الضمانات الالزمة مكن الكزوج .حيكث
ظمر المسح ن الغالبية العظمى من األسر ( )%94.4تأخكذ
ضمانات مالية من الزوج حتى يتم تسإيل الزواج عنكد بلكو
الفتا السن القانونى للزواج.

دراسة الزوجات المراهقاات فا محاافظت
أسيوط وسوهاج
جريظ هذا الدراسة بمحافظتى سيوط وسوهاج خالل الفتر من
مارس  2014إلى مايو  2015فى عدد  23عزبة وقرية بمراكز
القوصية والبدارى والفتح و سيوط بمحافظة سيوط ومراكز دار
السالم والمنشأ فى محافظة سوهاج .وقد تم اختيار هذا القرى
والمراكز طبقا ً لترشيحات المسئولين بمديريتي الشئون الصحية
بأسيوط وسوهاج على اعتبار ن الزواج المبكر منتشر بتلي القرى
والمراكز .وللوصول إلى الفئة المستمدفة (فتيات قل من  20عاما ً
ومتزوجات لمد ال تقل عن تالتة شمر) ،تم إجراء عملية حصر
وترقيم للمنازل فى العزب والقرى الم تار بواس ة فريق مدرب
وسؤال رب األسر في كل منزل عن السيدات المتزوجات في
المنزل و عمارهن وتاريخ زواجمن لتحديد المنازل التي توجد بما
فتا و كمر في الفئة المستمدفة وإجراء مقابلة معمن الحقاً.

السلوك اإلنجاب والمعرفة عن الصحة
اإلنجابية
 %25من الزوجات المراهقات
حملن مرتين أو أكثر

ظمرت الدراسة ن معظم
الفتيات ( )%71.5سبق
لمن الحمل وحوالي ربع
العينة حملن مرتين و
كمر وكانظ متوسط مد
المباعد بين الوالدات 21
شمراً .وبالرغم من ن
نسبة متابعة الحمل عالية
بين المبحوتات الالتي سبق لمن الحمل ( %86في الحمل
األول و %83في الحمل الماني) ،فإن حوالي نصف الفتيات
( )%49.1لم يتمكن من ككر عالمة واحد صحيحة من
عالمات ال ور تناء الحمل ولم ي تلف األمر كميرا
بالنسبة لعالمات ال ور اتناء الوالد ( )%47و النفاس
(.)%40

ومما يذكر ن فريق الحصر والترقيم لم يتمكن من الوصول للعدد
المستمدف ،وقد يكون كلي بسبب إنكار األهالي لوجود فتيات
متزوجات تحظ السن القانوني ل وفمم من المساءلة القانونية و
لعدم وجود زوجات مراهقات في تلي القرى .وقد ض ر الفريق
البحمي إلى التوسع للقرى والعزب المحي ة باألماكن الم تار .
وقد تم الوصول وإجراء مقابلة ش صية مع عدد  729فتا
مستمدفة بعد خذ موافقة مستنير منمن ومن الزوج و رب
األسر  .وخالل المقابلة الش صية تمظ مناقشة الإوانب الحياتية
الم تلفة لمؤالء الفتيات باست دام استمار تم تصميمما لغر
المسح.
سااب ة ماان شاال عشاار فتياات
زجااهاان فااى

ينااه

وككرت تلث الفتيات ( )%37.5الالتي نإبن نمن خضعن
لعملية قيصرية لوالد ال فل األخير .وبسؤال المبحوتات
عن مكان والد ال فل األخير ،ككر حوالي نصفمن
( )%42.7ن الوالد قد تمظ في عياد خاصة وواحد من
كل عشر فتيات تمظ والدتما بالمنزل .ي إن كمر من
نصف المبحوتات نإبن في ماكن تفتقر لالستعدادات ال بية
الالزمة مع كون هؤالء الزوجات المراهقات كمر تعرضا ً
لمشاكل الوالد  .ومعظم الفتيات المبحوتات الالتي سبق لمن
اإلنإاب ( )%73لم يحصلن على رعاية ما بعد الوالد .
وفي نفس السيا فإن خمس المبحوتات فقط ( )%19تمظ
زيارتمن منزليا ً بعد الزواج من قبل فريق العمل بالوحد
الصحية.

لاام يااتم تو ي ا

يااو تااوجان ج اان لاام

يبلغن الثتمنة عشرة من ال تر.

مواصفات الزوجات المراهقات
شملظ هذا الدراسة  729مراهقة متزوجة ( 324بمحافظة سيوط
و 405بمحافظة سوهاج) وتراوحظ عمارهن بين  20-13عاماً.
وكان متوسط عمر الفتيات عند الزواج 16.5عاما ً وكان متوسط
الفر فى العمر بين الزوج والزوجة حوالي تمانية عوام وبلغظ
نسبة زواج األقارب  .%63.2وبالنسبة للمستوى التعليمي فحوالى
ربع المبحوتات ( )%23.3لم يكملن المرحلة االبتدائية بينما
حوالي ال مس ( )%19كملن تعليممن المانوي .والإدير بالذكر ن
الغالبية العظمى ( )%99من الزوجات المراهقات ال يعملن بأجر.
وعن مواصفات الزواج ،ككرت سبعة من كل عشر مبحوتات نمن
تزوجن قبل سن المامنة عشر و ن الزواج لم يوتق فى حينه .وقد
كان المأكون حاضرا فى نصف عدد الزيإات ولكن لم يتم توتيق
الزواج إكا كانظ الفتا لم تبلغ السن القانوني .بالرغم من ن القانون
المصري يحظر تسإيل الزواج لمن هم دون  18سنة من العمر،

وبالرغم من ن معظم المبحوتات ككرن نمن عانين من
عرا تتعلق باإللتمابات الممبلية ،ممال اإلفرازات الممبلية
المت مر ( ،)%41األفرازات كريمة الرائحة (،)%25
الحكة والمرش ( )%23إال إن نصفمن فقط استشرن ال بيب
و الصيدلي .وقد ظمر البحث ن غالبية المبحوتات ()%82
غير مسموح لمن بالذهاب إلى ال بيب إال بصحبة الزوج و
هل الزوج مما قد يفسر ضعف اللإوء إلى ال دمات
الصحية فى حالة المشكالت الصحية المتعلقة باإللتمابات
التناسلية.
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تنظيم األسرة
والى  %11فقط من الفتيات

فادت  %6.1و %1.8من الفتيات نمن استشرن ال بيب
في حالة وجود لم تناء الإماع وفي حالة عدم وجود رغبة
جنسية على التوالي.
ظمكككر المسكككح يضكككا ً ن تلكككث الفتيكككات المبحوتكككات ()%32
تعرضن لإلهانة المتكرر خالل العام السكابق للمسكح وبصكفة
خاصة من الكزوج يليكه الحمكا  .وممكا يكذكر ن نصكف هكؤالء
الزوجات فقط استعن باألهل ولم تتم اإلستعانة علكى اإلطكال
بإمات خارجيكة ممكل مقكدمي ال دمكة الصكحية و الشكرطة و
ال ط الساخن.

قاس ساب

لهن استخسام جستئل تنظيم األسرة

غالبيككة الفتيككات المتزوجككات كككن علككى معرفككة بوسككائل تنظككيم
األسر وب اصة الحبوب ( )%94والحقكن ( )%91واللولكب
( )%72فككي حككين لككم تككتمكن حككوالي نصككف المبحوتككات مككن
معرفة الشروط الالزمة إلست دام الرضاعة ال بيعية كوسيلة
لتنظككيم األسككر ( .)%46وبككالرغم مككن نسككبة المعرفككة العاليككة
بوسائل تنظيم األسر  ،فإن حوالي  %11فقكط مكنمن قكد سكبق
لمن است دام وسائل تنظيم األسر (بعد والد ال فل األول و
الماني) وحكوالي  %6مكن المبحوتكات يسكت دمن حاليكا ً وسكيلة
لتنظككيم األسككر  .وبالنسككبة للنيكككة فككي اسككت دام وسككائل تنظكككيم
األسر فكي المسكتقبل ،فكادت حكوالي خمكس الفتيكات بكأنمن ال
يعتزمن است دام وسائل تنظيم األسر فكي المسكتقبل و رجعكن
كلكككي لمعارضكككة الكككزوج كسكككبب رئيسكككي كمكككا كككككرت غالبيكككة
الفتيات ن اتإاهكات الكزوج والحمكا السكت دام وسكائل تنظكيم
األسر سلبية .مكا مكن ينكوون اسكت دام وسكائل تنظكيم األسكر
في المستقبل فقد حدد كمر من نصفمن التوقيكظ المناسكب بعكد
إنإككاب عككدد كككافي مككن األطفككال .وعككن العككدد الكككافي لثطفككال
افككادت الزوجككات المراهقككات نمككن يككرغبن فككي إنإككاب ربعككة
طفال في المتوسط بينما زواجمن يرغبون في إنإاب خمسة
طفال.

الخالصة والتوصيات
مما سبق يتضح لنا ن الزوجات المراهقات يتعرضن للكمير
من الم اطر الصحية نتيإة لنقص المعلومات المتاحة لمن
فيما يتعلق بصحتمن اإلنإابية .فمن يتعرضن لم اطر الحمل
المبكر والمتكرر نتيإة لعدم إست داممن لوسائل تنظيم
األسر ولرغبتمن في إنإاب عدد كبير من األطفال.
كما نمن يتعرضن لمشكالت في عالقتمن الزوجية بما في
كلي العنف األسري .وال يحصلن علي ي دعم و معلومات
ت ص عالقتمن الزوجية سواء قبل الزواج و بعدا .والالفظ
للنظر ن الزوجات المراهقات غالبا ً ما يلإأن ل دمات
الق اع ال اص وقد يرجع كلي إلى خشيتمن من المساءلة
القانونية لصغر سنمن.

العالقة الزوجية

إن تلبية إحتياجات الصحة اإلنإابية للزوجات المراهقات
يت لب تضافر جمود العديد من الميئات الصحية واإلجتماعية
والرقابية .فمن الضروري تدريب مقدمي ال دمات الصحية
بالوحدات الصحية األولية ومراكز طب األسر التي تقدم
رعاية ما قبل الزواج علي إحتياجات الصحة اإلنإابية
للمراهقات المتزوجات بما في كلي المشور ال اصة بالعالقة
الزوجية و تأجيل الحمل األول والمباعد بين الوالدات .ومن
الضروري ن تتسع ال دمات لتشمل التوعية بمضار الزواج
المبكر و ال يشترط سن معينة للحصول علي تلي ال دمات.

ظمكككر المسكككح ن كمكككر
الموضككككككككوعات التككككككككي
يتحككككدث عنمككككا األزواج
يومي كا ً هككو عمككل الككزوج
حيث ككر حوالي نصف
الفتيات ( )%42.5نمن
يتحكككككككدتن يوميكككككككا ً مكككككككع
زواجمكككن عكككن عملمكككم.
فككي حككين ككككرت حككوالي
 %32من الزوجات المراهقات نصكككككككككككككف الفتيكككككككككككككات
تعرضن لإلهانة وبصفة خاصة من
المبحوتككككككككات نمككككككككن ال
الزوج
يتحككككككككككككككدتن نمائيككككككككككككككا
( )%32.6و نادراً ( )%22.6ما يتحدتن مع زواجمن عكن
تنظيم األسر .

وباإلضافة لل دمات الصحية فإن الزوجات المراهقات
يحتإن إلي برامج تمقيفية وتدريبية لتأهيلمن وإكسابمن
ممارات حياتية وحرفية بحيث يصبحن قادرات علي
المشاركة اإلجتماعية واإلقتصادية داخل سرهن
ومإتمعاتمن.
خيراً وليس آخراً ،إن اإلرتقاء بصحة الزوجات المراهقات
يحتاج إلي إعاد النظر في القانون الحالي بحيث يتم تإريم
الزواج المبكر للفتيات سواء كان الزواج موتقا ً و كان زواجا ً
عرفيا ً متى كانظ الفتا لم تبلغ السن القانوني للزواج مع
تشديد الرقابة علي المأكونين الذين يقومون بعقد هذا
الزيإات دون توتيق وكذلي رفع الوعي المإتمعي بم اطر
الزواج المبكر بما في كلي ااتار اإلجتماعية والقانونية التي
تنتج عن عدم توتيق الزواج.

وقد ظمر المسح ن معظم المبحوتات لم يحصلن على ي
معلومات قبل الزواج عن العالقة الحميمة و ن واحد من كل
عشر مبحوتات غير راضية عن العالقة الحميمة مع الزوج.
وقد تعددت الشكاوى حيث ككرن عدم التإاوب فى العالقة
الحميمة ( ،)%6جفاف فى من قة الممبل تناء الإماع
( ،)%10عدم وجود رغبة جنسية ( )%8و لم تناء الإماع
( .)%18والإدير بالذكر ن است دام ال دمات الصحية فى
حالة وجود مشكالت صحية جنسية يكاد يكون منعدماً ،حيث
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يتقدم فريا العماب بمجلال الساكاد الادول وقسام الصاحة العاماة بجامعاة أسايوط بخاال
الشكر والتقدير لمؤسسة فورد على تقديم الادعم المااد إلجارا هاه الدراساة كماا يعار
مع ادو الدراسااة عاان عمي ا امتنااان م للزوجااات المراهقااات الالت ا اثاارين الدراسااة ب اوقت ن
وآرائ ن وتجارب ن الشخصية

يتصدى مجلل السكاد الدول ألهم قضايا التنمية والصحة ،كوقف انتشار فيروس نق المناعة البشر  ،وتحسين
الصحة اإلنجابية ،وضماد عيش الشبا حياة كاملة ومنتجة ويقوم المجلل بإجرا أبحاث علمية ف مجاالت الطب
الحيو والبحوث اإلجتماعية والصحة العامة ف خمسين دولة ويتعاود المجلل مع مختلف الشركا لتقديم حلول تؤد
إلى سياسات وبرامج وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة األشخاص حول العالم مجلل السكاد الدول منظمة غير حكومية
ال ت دف للربح أنشى عام  1952ومقر الرئيس ف نيويورك وترأسه هيئة أمنا دولية
Population Council
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, NY 10017
مجلل السكاد الدول – مصر
 59طري مصر حلواد الزراع – المعاد
صندوق بريد  168المعاد
القاهرة  -مصر
11431
هاتف0020225255968 :
فاكل0020225255962:
البريد االلكترونيInfo.egypt@popcouncil.org:
الموقع االلكترونيwww.popcouncil.org :
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