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 مــتقدي
إن قضية الزواج المبكر في مصر تعد واحدة من أهم العوامل المؤثرة على النمو السكاني و خصائصه النوعيةة ممةا اسةتدعى وضة  

التحةةةدياا حةةدة  تلقائيةةا   السةةكاني تتزايةةد نمةةومسةةتوياا الاالرتفةةةال الم ةةرد لمةة  اسةةتمرار  واسةةتراتيجية قوميةةة للحةةد مةةن هةة.  ال ةةاهرة  
ة الواقعةةة السةةلبي ااالتةثثير  الو نيةة مةة  تفةةاقم ائةةد جدةود التنميةةةو عخ يةر فةةي إلةى تراجةة   ي تباعةةا  تةةؤد االجتماعيةةة والتةي و االقتصةادية

النافة.ة الديموجرافيةة التةي هبةة مةن  االسةتفادة عةدم نتيجةفي حلقة مفرغة  المجتم  دخول مما يترتب عليه علي الخصائص السكانية 
  العربية تتمت  بدا جمدورية مصر

 
إن عاداا الزواج المبكر تؤثر سلبيا  على المجتم  ككل و خصوصا  الشباب في مقتبل عمرهم ألنه يعوق استكمالدم للعملية 

لما يتعرضن له من ضغو  نفسية و  -خاصة للفتياا -التعليمية  و من ثم يعرقل وضعدم االجتماعي و االقتصادي و الصحي 
المبكرة  و ل.لك فإنه ان القا من تثكيد الدولة المصرية على الجانب الحقوقي في الحياة الكريمة فسيولوجية في تلك المرحلة العمرية 

حيث يشكل زواجدا  -فى الريف خاصة  و-الفتاة المصرية لكل فئاا المجتم  و تحقيق العدالة االجتماعية للجمي  يثتي االهتمام ب
  القومية عوق قا رة التنمية اإلنسانية التي  توضال تدنى األمن  زيدو التي ت االجتماعيةكل امشالمبكر عامل هام و ضاغ  لل

 
وهو ما يت لب ن رة تنموية شاملة استغاللدم أو إهدارهم من  أل فال بدال  البشري ل االستثماروجب و لد.ا و لكل ه.  الحقائق فقد 

م  وجوب تناول .لك في إ ار الحقوق اإلنسانية المتعددة مثل المساواة والحقوق اإلنجابية  العام السكاني وثيقا بالنمو ارتبا اترتب  
 و الحق في التعليم والحياة الكريمة  

 
بدا بما  دارة النمو السكانيإ البشرية و اهاتنمية قو  وبتحسين خصائصدا السكانية  4102عام  مصر في دستور التزامومن من لق 

االستراتيجية تمثل واحدة من  ه. بحقوق المرأة وال فل ، فإن قصوى لجدود التنمية الو نية م  االلتزام يضمن تحقيق الفائدة ال
  الو نية الدولة نحو القضية السكانية التزاماانحو تنفي. العلمية الجادة  الخ واا

 
من الوزاراا المختلفة والديئاا و  حيث يتم تمثيل كلاالستراتيجية و خ واتدا التنفي.ية جديرة بالتقدير   سلوب عمل ه.أ إن

حصيلة راعا و التي تشاركية تتميز باللية عمل آالخبراء في  ممثلي الق ال الخاص و الجمعياا األهلية والديئاا المانحة و
وض   فيالمنو  به   قام المجلس القومي للسكان بدور قد و   العالم في المن قة العربية و داخل مصر و السابقة التجارب

 تنفي.يةالخ ة ال ساعدتس .اا الصلة  كما الجدااتلك  جمي لتنسيق بين ستراتيجياا الخاصة بالسكان مراعيا  و من ما  لاال
 تمام اكتمالعند  دا مستقبال  تم البناء عليليرض الواق  تحقيق النتائج المثمولة على أفي المفصلة التي تتضمندا تلك االستراتيجية 

  في جمدورية مصر العربية كان و التنميةللس االستراتيجية القومية
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 تقدير شكر و 

يتقدم المجلس القومي للسكان بخالص الشكر والتقدير لكل من مؤسسة فورد الدولية لتمويلها اعداد هذه االستراتيجية وفريق 
 بادارة وتوفير الدعم الفني العداد االستراتيجيةعمل منظمة باثفيندر الدولية الذي قام 

نظمات الدولية و الجمعيات االهلية على المشاركة الفعالة في كما يتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية البحثية و التنفيذية و الم
 كل خطوات عمل هذه االستراتيجية
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 تنفيذيالملخص ال
تعتبر قضية الزواج المبكر للفتياا واحدة؛ من أكبر التحدياا التي تعوق جدود التنمية، و تنتدك الحقوق اإلنسانية المشروعة  

ألفراد المجتم ؛ خاصة الفتياا، و مندا: الحق في التعليم، و الحق في تنمية القدراا، و االختيار الواعي دون إجباٍر لشريك 
 افؤ الزواج، و بناء عالقاا أسرية سوية الحياة، و الحق في ضمان تك

 في منا ق جغرافية بعيندا و % من الزيجاا، و تزداد في المحاف اا األكثر فقرا، 01يمثل الزواج المبكر في مصر حوالي  

و تنتشر   ، 4100عام   12 1في تقرير التنمية البشرية  بمؤشر  081من  004في الترتيب المصري المجتم   يق ه.ا، و 
% من المجتم  تحا حد الفقر، يزيد على .لك 2% بين النساء؛ خاصة في المجتمعاا الريفية، كما يعيش 21مية  لتصل إلى األ

في مؤشر الفارق بين  031من  041  و تحتل مصر المرتبة أن الفجوة كبيرة بين الرجال و النساء في جمي  مناحي الحياة
(  1.1 1م )  4111(  مقارنة بالمؤشر المسجل عام 1.2 1اجعا بالمؤشر )م؛ ال.ي أ در تر  4103الجنسين في تقرير عام 

  001من  .01حيث احتلا مصر المركز 

مما يؤثر  .. 4سنة المتوس   44الزواج بعد  بينما يجعل . 3سنة الي  08كما يرتف  متوس  عدد  لال فال فى حالة الزواج قبل 
قومية بثهداف تنموية  استراتيجية؛ مما يحتم ضرورة عمل م  ازدياد حاالا الزواج المبكر لقدرة علي الحد من النمو السكانىفي ا

شاملة؛ تددف إلى خفض نسبة الزواج المبكر إلى نصف المستوى الحالي خالل خمس سنواا، و توجه إلى المنا ق الجغرافية 
 التي تشي  فيدا ال اهرة 

اجتماعية داعمة للزواج المبكر ووجود تحدياا كبيرة تتعلق بالجدل و الوض   وجود بيئةو يساعد على انتشار الزواج المبكر: 
التعليمى المتدنى و عدم المساواة بين الجنسين  الى جانب التحدياا القانونية و التنموية و الثقافية و القيمية  و التى تعوق 

 التصدى للمشكلة 

يا و تفاعليا لممثلي ق اعاا الدولة المختلفة من الحكومة و الجمعياا لقد تم عمل االستراتيجية بشكل علمي مستخدمة ندجا تشارك
االهلية و الق ال الخاص و المؤسساا البحثية و المؤسساا العالمية بدءا من رصد و تجمي  االعمال .اا الصلة بالقضية من 

اخل جمدورية مصر العربية و كان ه.ا بحوث و نما.ج و مشروعاا علي مستوي العالم و المن قة العربية م  التركيز علي ما تم د
نق ة البداية في تحديد شركاء عمل االستراتيجية للتصدي للتحدياا التي  درا من ه.ا العمل ال.ي وثق للوض  الحالي و تم 
استخدام الندج التشاركي حيث قام المجلس القومي للسكان بدور المنسق لد.ا الندج و ال.ي اتخ. خ واا تبحث في امكانياا 

لمؤسساا الحالية و اساليب العمل المشترك للبناء عليدا و التثكيد علي ان يقوم ممثلي المؤسساا المختلفة بالتفاعل للتثكد من ا
االستراتيجية و التثكد من قدرتدم علي التنفي. علي ارض الواق  مشركين الفئاا المستددفة و عامة الشعب  ه. احساسدم بملكية 

 ماشى م  المجتم  المصريللتثكد من ان التوجداا تت

 :ارتكزا محاور العمل في االستراتيجية على التعامل م  التحدياا الموجودة من خالل

التصدي لقضية الزواج المبكر على مستوى األسرة و المجتم  المحلي، إلى جانب كسب تثييد  وضرورة كسب التثييد ألهمية، 
الفرص البديلة، و تديئتدن للتعامل م  الضغو  األسرية و  إليجادالجداا المؤثرة و المسئولين، و تمكين و توعية الفتياا؛ 

اا وفقا للدستور، و تفعيل قوانين الحماية، و تبني سياساا المجتمعية، كما ارتكزا محاور العمل على استكمال و تحديث التشريع
  البيئة الداعمة للزواج المبكرعامة دامجة للزوجاا الصغيراا في برامج تنموية شاملة؛ لمواجدة 



 االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر
   

1 
 

الندج التشاركي في كما اعتمدا اعتمدا ه.  االستراتيجية مندجا حقوقيا؛ إلرساء حقوق المرأة و ال فل، و توصيف التحدي، 
 التنفي.؛ لضمان تعاون كل األ راف المؤثرة ) ق اعاا الدولة، المجتم  المدني، و الق ال الخاص ( لتخ ي  و ا

و حتى تثتي ه.  االستراتيجية بالنتائج المرجوة؛ يجب أن تتبنى الدولة سياساا عامة تتصدى للب الة و الفقر، و تعمل على  
 على التوعية المجتمعية، و تغيير السلوك  تكامل االستراتيجياا، و البرامج، و الموارد، و

تحسين فرص الحصول على التعليم األساسي و الثانوي، و ضمان القضاء على الفجوة بين و من الضروري أن تعمل الدولة؛ ل
تزويدهن  دعم الفتياا المتزوجاا من خالل  و التعليمية و الصحية و الدينية،  الجنسين في التعليم، و خلق التكامل بين الجوانب

   بخدماا الصحة األنجابية

و حددا االستراتيجية المخرجاا و مؤشراا النجاح على مستوى السياساا العامة، و مؤشراا قياس األنش ة الموضوعة في 
تضمن التنفي. بشكل مؤسسي بين الجداا التي تعمل لتنفي. الخ ة، و  الخ ة التنفي.ية، كما وضعا آلياا للتكامل و التمويل؛
التمويل النقدي أو العيني الم لوب؛ لتنفي. التدخالا، و التثكد من توافر   أوضحا االستراتيجية و الخ ة التنفي.ية آلياا توفير

 ة   بالخ ة، باإلضافة إلى التخ ي  ل ريقة تمويل التدخالا المستقبلية بالخ ة الالحق

و تعتبر ه.  االستراتيجية جزء ال يتجزأ من االستراتيجية  القومية للسكان، التي يجب أن تنتدج مندجا جديدا يختلف عن ما تم في 
و  بخصائص األسرة المصرية االرتقاءمندج يعلي من قيمة  -’العقد األخير؛ ال.ي لم تحقق فيه السياساا السكانية النجاح المرجو

اإليجابية، و كسر دائرة  ؛ بتحسين صحة األم و ال فل، و إتاحة الفرصة أمام أفراد األسرة؛ لكسب المداراادهاتنمية قدرات أفرا
 االستثمار في التعليم و التمكينالفقر؛ بتمكيندم اقتصاديا ؛ لتحقيق قفزة تنموية و اقتصادية ملموسة و سريعة، و يستلزم .لك أيضا 

   و التمكين للفتيات بصفة خاصةالتعليم و التركيز على بصفة عامة، 

داف  للفتيان؛ للحصول على قدر أكبر من التعليم ال.ي يؤهلدم؛ الغتنام فرص أفضل في الحياة، و  و سيكون نفس ه.ا المندج أكبر
مما يؤدي إلى خفض في متوسط عدد المواليد في  -تلقائيا -و رفع سن الزواجسيؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية ككل، 

   إيجابيا نحو أهمية و خ ورة ه.  القضية تغيير ن رة المجتم  األسرة، و إلى
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 تنفيذي باللغة االنجليزيةالملخص ال
Executive Summary  

Early marriage for girls is one of the major challenges facing development efforts. It infringes on 

basic human rights for individuals within the community particular that of the girls including their 

rights for education, develop their capacities, and the educated conscious choice of one's life partner 

as well as the right for a guarantee to a suitable marriage that will lead to normal family relationship 

that would enhance the development of the community and the country. 

 

Early marriage in Egypt represents 15% of the total marriages in Egypt. This % increases in the 

governorates and geographical areas where % of poverty is highest. The Egyptian society has kept 

its position of 112/186 in the human development report with a composite indicator of .64 in 2011 

while illiteracy among women may reach up to 40% especially in rural areas while 4% live below 

the poverty line. Most importantly the gender gap is well noted in all life aspects. Egypt holds the 

position of 125/136 in the gender gap index. The collective indicator showed a decline to 59.4% in 

2013 from 57% that was recorded in 2006 when Egypt position was 109/115. 

 

Moreover, the increase in the average number of children per woman among the ladies married 

under 18 to 3.7 compared with those married after 22 that average only 2.79. This indicates the role 

of early marriage in uncontrolled population growth.  This warrants the development of a national 

strategy with comprehensive development objective aiming at decreasing the % of early marriage 

before the age of 18 to 50% of its current value within the next 5 years targeting the hot 

geographical areas where the issue is extensively prevalent. 

 

The proliferation of the ideas and norms of early marriage has deep rooted cultural and social values 

that have been developed in the existence of a comprehensive under development where illiteracy, 

ignorance, poor educational level, gender disparity and most importantly the lowering of the 

ambitions the young people of Egypt are all contributing to the challenges impeding the proper 

address and resolution of the cause as part of the legal, developmental and cultural challenges 

facing the country. 

 

The strategy was developed using a planned participatory methodology where interaction among 

the representatives of the different government sectors, NGOs, the private sector, research 

institutions and international institutions took place. This interaction and participation started with 

the review of literature extending to all aspects and components that addressed the issue within the 

population and development agenda within Egypt as well as the region and internationally drawing 

on experiences and lessons learnt in the country and elsewhere. 

 

This review helped in consolidating the methodology of assembling the participants from all 

stakeholders within the Egyptian society to build on previous work and achieve a national 

consensus on how to best address the issue. NPC played the role of the coordinator of the work 

emphasizing and utilizing the tools of participatory development of the strategy. This was specially 

emphasized in asking initial identified contributors to nominate others that will enrich the strategy 

with different perspectives. Most importantly, stimulating the interaction among the participants 

created the sense of ownership. Tapping the existing potential in the institutions was also very 

important in nurturing the sense of ownership. Gearing the spirit towards more collaborative and 

integrated work was an essential component. These elements made it easy to ask for practical as 

well as innovative solutions. This was behind the development of an executive action plan calling 

for local freedom to select from an array of activities and emphasizing the role of monitoring and 

evaluation in guiding the process.  
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The main directions of the strategy addressed the existing challenges through: 

- Advocacy and soliciting alignment on the necessity to address the issue of early marriage at 

the level of the family and the local communities. More importantly, working on officials 

and decision makers at all levels. A focus on empowering young girls to have other choices 

than just going into marriage to realize positive life experiences. 

- Complete and renew the legal environment with laws to cope with the new constitution of 

the country. Most importantly, activating existing protection laws and mechanisms at the 

local level. 

- Adopt a policy of inclusion of young wives making sure that they get health and social 

services that would help create a different paradigm among those girls and family regarding 

early marriage. 

- This strategy utilized a rights based approach in formulating the challenges and defining the 

rights of the children and women. It has also focused on participatory planning and 

execution at all levels to guarantee the collaboration among all stakeholders (government, 

civil society and the private sector). 

 

In order for this strategy to achieve the desired results set forth, the state has to adopt general 

policies addressing unemployment and poverty and work on the integration of the strategies, 

programs and resources targeting awareness raising of the society and focusing on changing of 

paradigms and behaviors. 

 

It is imperative that the government works on improving the education opportunities from 

primary to secondary level addressing the gender disparities in access at these levels. Integrating 

the educational with health and religious aspects of life at the same time is essential. More focus 

on empowering women especially the young ones with information and reproductive health 

services. 

 

The strategy delineated the outputs and indicators of success at the general policy level as well 

as the indicators to measure the activities in the executive plan. It has also elaborated the 

integration mechanisms which are essential in activating this strategy in an institutional manner 

taking into consideration the financing mechanism and resources to implement this strategy as 

well as when it is time to work on the next 5 year plan. 

 

This strategy is an integral part of the national population strategy which should approach 

addressing the population issue differently than what occurred during the past decade where 

plateauing and or reversing of success took place. This approach should put high emphasis on 

the value of the population characteristics emphasizing the characteristics of the Egyptian 

family and developing its capacities by improving the maternal and child health, provide 

opportunities to members of the family in acquiring positive skills and coming out of the vicious 

circle of poverty through economic empowerment. It is mandatory to invest in both education 

and empowerment generally and for the young girls in particular. 

 

This approach will stimulate the males to have more education that will allow them access to 

more and better life opportunities which will lead to improvement in population characteristics 

which will automatically lead to the 1
st
 marriage age eventually taking the Egyptian society into 

adopting a positive different paradigm regarding the form and content of the family.



 

 أسلوب العمل
تعتبر استراتيجية الحد من قضية الزواج المبكر جزء هام من االستراتيجية القومية للسكان و التنمية، و تددف االستراتيجية إلى 
تحقيق نتائج ملموسة في بعدين من أبعاد القضية السكانية، و هما: بعد النمو السكاني، و الخصائص السكانية؛ و تكون ب.لك جزءا 

 ة االستراتيجية في مجاالا التنمية االقتصادية و االجتماعية  ال يتجزأ من خ ة الدول

مية و غير من القضايا االجتماعية بالمقام األول فكان البد من تعاون جمي  المؤسساا الحكو تعتبر و حيث أن ه.  قضية 
  و من ه.ا المن لق كان البد تم والتي تمثل صلب الحياة  اليومية الفراد المجالخدمية و الثقافية  بعادهاأ علي اختالفالحكومية 

من التصدي لد.  القضية بشكل مختلف؛ لتحقيق النتائج المرجوة، و العمل إلحداث تغيير ج.ري في المجتم ؛ يت لب تغييرا في 
 أنما  حياة أفراد   

ون عليه التنفي. من و قد أع ى كل ما سبق أهمية قصوى لمرحلة التخ ي ؛ بحيث يبين أسلوُب عمل االستراتيجية ما يجب أن يك
 مراعاة حق المشاركة  لكل األ راف، و ما يت لبه .لك من تضافر جدودهم عند التنفي. 

 المبادئ الرئيسية
المساهمون في وض  االستراتيجية بملكيتدا، و أن تكون  شعرة؛ ليياستددف أسلوب العمل تحقيق مجموعة من المبادىء الرئيس

االستراتيجية من الوضوح و السدولة؛ بحيث يسدل تحويلدا إلى أنش ة و نتائج يمكن متابعتدا و قياسدا،   وتتضمن  ااالتجاها
 ه.  المبادىء ما يلي:

 الباب المفتوح لمشاركة الجمي  بشكل إيجابي  -0
 التوافق في اآلراء، والبناء على جمي  اآلراء والزوايا  -4
 االستراتيجية  عملفي العمل كان مشاركا  التثكد أن من سينف. -3
مكانية تثثيرها العملي، واإليجابي  فيدا  -2  التثكد من قبول المجتم  والفئاا المستددفة توجداا االستراتيجية، وا 
 التوازن بين التخصص، والتنسيق، والتكامل؛ من أجل تع يم اآلثار  -1
 مشاركة ق اعاا المجتم  الحكومية واألهلية والخاصة  -1
 ق وايضاحدا الن ر في آلياا الت بي -.
 البناء على الدروس المستفادة عن  ريق الفحص، وتحليل ما تم من بحوث وتدخالا  -8
 الن ر إلى أوجه الضعف والتدديداا، ومعالجتدا بشكل يحولدا إلى نقا  قوة، وفرص حقيقية؛ لتحقيق النجاح  -.

 تم عمل الخ واا التالية: المبادئومن  أجل تحقيق ه.  
 بحوث و أنشطة للتصدي لهذه القضية بجميع جوانبهاعملية مراجعة ما تم من  -0

تضمنا ه.  العملية مراجعة ما تم نشر  في العالم و المن قة العربية، م  التركيز على جمدورية مصر العربية، و .لك من 
الدولية، و  خالل التثكد من تضمين جمي  ما تم من خالل المؤسساا البحثية، و األهلية، و البرامج الحكومية،   و الديئاا

في ه.ا اإل ار لوح   قلة توافر المواد المنشورة؛ عن الجدود التي تم ب.لدا للحد من القضية؛ مما استوجب تعديال في أسلوب 
البحث؛ متضمنا لقاء الخبراء ال.ين قاموا بالعمل؛ إلثراء عملية المراجعة، و الحصول على مستنداا قد تكون غير متوافرة، و 

 ضمين المعلوماا أثر كبير في عمق التحليل، و استنبا  أوجه التحدياا المختلفة لقد كان لعملية ت
عند االنتداء من عمل المراجعة؛ تم عرض التحليل الكيفي لد.  المعلوماا على عدد أكبر من الخبراء؛ للتثكد من تضمندا 

التقرير الندائي؛ ال.ي يعتبر اللبنة األولى  لألبعاد المختلفة للقضية بشكل من قي وشامل، ومن  ثم اإلنتداء بعدها من إعداد
 من االستراتيجية تقرير تجمي  االعمال للتصدي لقضية الزواج المبكر( 3في وض  االستراتيجية )برجاء مراجعة المرفق 
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 عملية وضع االستراتيجية و خطتها التنفيذية -5
شراك أكبر عدد ممكن من تضمنا ه.  العملية إجراءاا للتوازن بين األنش ة الم لوب عملدا، واإل لتزام بالوقا المخصص، وا 

ممثلي المؤسساا الممثلة للق اعاا المتنوعة داخل االدولة، وأن تكون المشاركة بشكل يعبر عن المؤسسة، وليس  عن الرأي 
أن يتم الشخصي لمن يمثلدا، و من ه.ا المن لق فقد تم التخ ي  بحرص على أن يتم التوافق من خالل اجتماعاا عامة، و 

 مناقشة التفاصيل في اجتماعاا تخصصية 
وفي ه.ا اإل ار تما الدعوة للمشاركة في ت وير االستراتيجية عن  ريق مؤسساا الحكومة ومؤسساا المجتم  المدني؛ 

يق المعنية بقضية الزواج المبكر، و القضية السكانية و التنمية بشكل عام، باإلضافة إلى الجداا البحثية المتنوعة عن  ر 
 الستراتيجية و العاملين بالمجلس لجنة تتكون من منسقي عمل ا

في االجتمال األول تم عرض مقترح خ ة عمل االستراتيجية، وعرض نتائج تجمي  البحوث والمعلوماا، واالتفاق على ما 
 يلي:
، أو ممثلين لجداا قيام ممثلي الديئاا المشاركة بترشيح من يرون ضرورة مشاركته من مؤسساا لم يتم دعوة ممثليدا -0

 داخل هيئاتدم؛ يرون ضرورة وجودهم 
 قيام ممثلي الديئاا المشاركة بتوفير الوقا لعمل االستراتيجية، و الحرص على حضور االجتماعاا  -4
 تحديد اللجان التخصصية المتنوعة، و توزي  المشاركين عليدا  بقا للتخصص، و تم تحديد: -3

 لجنة التشريعاا و القوانين  - أ
 ثقافية و اجتماعية لجنة  - ب
 لجنة فنية تتضمن الصحة و التعليم و التنمية االقتصادية  - ا
 لجنة التمويل و توفير ميزانياا للقضية من الدولة  - ث
 لجنة الخبراء لدراسة النتائج؛ و لت وير مؤشراا األداء   - ج
 لجنة مراجعة الصياغة و التوجداا و رأي الخبراء  - ح

استبيان المعلوماا؛ عما يتم، و ما  استمارااتم عقد اجتماعين لكل لجنة من اللجان المتخصصة؛ تم فيدما استكمال  -2
يمكن أن يتم داخل كل مؤسسة، و تم اختيار مقرر من قبل كل مجموعة؛ لتجمي  و صياغة ما تم االتفاق عليه، 

يتم تمثيل كل من: االتحاد العام للجمعياا، و المجلس  باإلضافة إلى منسق من المجلس القومي للسكان، و .لك على أن
القومي لل فولة و األمومة، و المجلس القومي للمرأة، و المجلس القومي للسكان في جمي  اللجان، و .لك تثكيدا على 

 دور ه.  المجالس في: التنسيق، و المتابعة، و التقويم، و ك.ا دور المجتم  المدني في جمي  جوانب القضية  
أعقب .لك جلسة تحضيرية لمقرري و منسقي جمي  اللجان التخصصية؛ لالتفاق على عرض ما توصلا إليه اللجان 

 للتوافق 
التي تنتشر بدا القضية: بشمال و جنوب سيناء،  المجتمعاام  الفئاا المستددفة في  تم عمل مجموعاا نقاش متعمقة -1

، و من أهم ما تم استنبا ه: المستددفة الفئااللتعرف على آراء  و مرسى م روح، و الفيوم، و سوهاج، و الجيزة و .لك
التحول المجتمعي في الن ر إلى المرأة المتزوجة بشكل أكثر ايجابية،   و تقبل َمن تزوجا الرجل األكثر ثراء ؛ و إن 

حالة اقتصادية أكثر فقرا، تزايدا نسبة ال الق؛ بينما ين ر بشكل أكثر ارتيابا؛ إلى حاالا ال الق عندما تكون المرأة في 
و تم مناقشة ه.  القضايا، و أخ. الرأي في التوجداا االستراتيجية؛ للتصدي لد.ا التغيير باإلضافة إلى قيام المجلس 
القومي للسكان بالتواصل م  كل من مجم  البحوث اإلسالمية، و الكنيسة المصرية بددف استصدار رأى واضح عن 

 ال اآلراء على ضرورة وجود خ اب ديني واضح في ه.  القضية الزواج المبكر، و .لك إلجم



االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر

11

تم عقد االجتمال العام الثاني لعرض عمل المجموعاا، و مشاركة الجمي  في مناقشتدا، و اتخا. القرار في األنش ة  -1
 المكررة، و التوجداا المختلفة، و االتفاق على العمل م  لجنة التمويل و توفير الميزانياا 

ال العام الثاني عدة لقاءاا م  ممثلي وزارتي التخ ي  و المالية، و الديئاا الحكومية و .لك؛ لحصر أعقب االجتم-.
البنود و البرامج و اآللياا التي يجب تضميندا في االستراتيجية و التمويل المتوفر لدا، و تم االتفاق على تضمين الخ ة 

 نا ه.  خ وة هامة في تحديد الفجواا التمويلية لد.  الخ ة االنفاق المخ   للبرامج في الثالث سنواا األولى، و كا
تم وض  مجموعة من المؤشراا العامة في االستراتيجية التي يعتبر التحسن فيدا هو التحسن في القدرة على الحد من  -8

القضية 
 قاتدا تم االجتمال م  لجنة الخبراء؛ لمراجعة المسودة، و شكل العرض، و مكوناا االستراتيجية، و من ل-.
أعقب .لك االجتمال العام الثالث، حيث تم: مناقشة فجواا التمويل، و الفجواا الفنية في القدراا على التنفي. مندا:  -01

ابعة و التقويم آلياا التكامل و التنسيق، و االتفاق على شكلدا الندائي، و الشكل الندائى للمؤشراا، و آلياا المت
 تحديد ميعاد البدء في عملياا نشر االستراتيجية  خ تدا التنفي.ية، وباالستراتيجية، و 

مراجعة المسودة الندائية لالستراتيجية من قبل المقرر العام، و إقرارها من السيد وزير الصحة و السكان رئيس المجلس   -00
القومي للسكان 

خالا المختلفة من حيث   للتدلقد روعي فيما سبق أن يقوم منسقي عمل االستراتيجية بدور المسدل لعملياا الحوار، و الضاب
الصياغة، و عرض حلول للتوافق؛ لخلق إحساس بالملكية لد.  االستراتيجية كخ وة أولى؛ للتثكد من عملياا الت بيق التجمي ، و 

 على أرض الواق  

و يمكن مشاركا من ه.  المؤسساا المختلفة،   041مؤسسة في عمل االستراتيجية، بعدد  12و لقد تحقق ما سبق بمشاركة 
تقسيمدا كما هو مرفق، مما يوضح مشاركة الجمي ؛ فيما عدا الق ال الخاص ال.ي هو بحاجة أكبر لإلستدداف من أجل 

 الخ ة التنفي.ية ب، ةعملية نشر االستراتيجية، و في مرحلة اإلعداد، و الديكل خالل من مراعاتهيتم هو ما المشاركة، و 
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 المقدمة
تعتبر قضية الزواج المبكر للفتياا واحدة من أكبر التحدياا، التي تعوق جدود التنمية، و تنتدك الحقوق اإلنسانية المشروعة   

الواعي دون إجبار لشريك  االختيارألفراد المجتم ، و خاصة الفتياا، و مندا: الحق في التعليم، و الحق في تنمية القدراا، و 
 كافؤ الزواج، و بناء عالقاا أسرية سوية الحياة، والحق في ضمان ت

و ينعكس اهدار تلك الحقوق سلبيا على نوعية و جودة الحياة للفتاة، و على صحتدا اإلنجابية، كما تنعكس على قدرة األسرة على 
 القيام بواجباتدا خاصة في تربية النشء 

 الزيادة السكانية و يرتب  .لك التحدي الفردي بالخصائص السكانية؛ للمجتم ، و بثنما  

سنة إلى  .0-01من الزيجاا، حيث تصل نسبة الفتياا المتزوجاا ما بين  1% 01يمثل الزواج المبكر في مصر حوالي 
و بالرغم من عدم وجود دراسة قومية في ه.ا المجال؛ إال أن البحوث المتناثرة في المحاف اا األكثر فقرا، و المنا ق   03%2

 الجغرافية التي تنتشر بدا ه.  الممارساا أثبتا أن ال اهرة في ازدياد  

وتنتشر فيه م 4100في عام  12 1 في تقرير التنمية البشرية بمؤشر 081من  004المجتم  المصري في الترتيب  ق ه.ا   و ي
بدخل أقل  ،% من المجتم  تحا حد الفقر21% بين النساء، خاصة في المجتمعاا الريفية، كما يعيش 21األمية التي تصل إلى 

 الفجوة كبيرة بين الرجال و النساء في جمي  مناحي الحياة   ت ل، كما يوميا دوالر 41 0من 

جية قومية بثهداف تنموية شاملة؛ لتع يم مردود الجدود و البرامج المتفرقة في ه.ا المجال، و لكل .لك كان البد من عمل إستراتي
االستفادة من التجارب الناجحة من جدة، و التصدي لد.  القضية التي تؤثر سلبا على نوعية و تعداد السكان و التنمية في مصر 

 من جدة أخرى  

 الرؤية
يؤمن  -يتمت  فيه الموا نون و الموا ناا بثعلى المستوياا الممكنة من الصحة و التعليم -نفسياخلق مجتم  واٍل صحيح بدنيا و 

بمفدوم األسرة القوية، و يعترف بالحقوق المتساوية للرجال و النساء، و يعترف بحق ال فل و ال فلة في النماء ألقصى قدراتدم 
 المتاحة، و ينمي دور المرأة المحوري 

   الرسالة 
.لك من خالل  و -تمكين األسرة المصرية؛ خاصة في المنا ق المحرومة من الزواج المبكر في جمدورية مصر العربية، والحد 

بددف تحسين الخصائص السكانية، و  -و الدينية المؤيدة لحقوق الموا ن ،و القانونية ،حزمة متكاملة من التدخالا: التنموية
  للثروة السكانية؛ مما يدعم التنمية الشاملة في مصرضمان االستثمار األمثل للقدراا البشرية 

  الهدف االستراتيجي العام
جغرافية التي تشي  خفض نسبة الزواج المبكر إلى نصف المستوى الحالي في خالل خمس سنواا، م  التركيز على المنا ق  ال

 فيدا ال اهرة 

                                                           
1 Population Reference Bureau- Ending Child Marriage in the Arab World Policy brief 2013 
2 EDHS Survey, Egypt 2008)) 
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 الوضع الحالي 
كما أ در التقرير أن متوس  دولة،  081م، من بين  4103ة العالمي لعام في تقرير التنمية البشري 004تحتل مصر الترتيب 

   ر تصنيفا متوس ا للتنمية البشريةتحتل مص في ه.ا التقريرو ، سنة دراسة متوقعة 04سنة من  2 1 سنواا الدراسة

% في األعوام  1. 1م، إلى  ...0 -1..0% في العشرة أعوام بين 0 4معدل التنمية البشرية من  وأشار التقرير إلى انخفاض
 11 بأوضح التقرير أن معدل و فياا األمداا يقدر و م، 4104إلى  .411 ل المعدل ثابتا من  بينما  م 4104-4111من 
% ، كما تصل نسبة شدة .3% و يصل الحرمان من الصحة إلى 28صل نسبة الحرمان من التعليم إلى تألف، بينما  011لكل 

تدنى نسب االنفاق على الصحة و التعليم من إجمالي االنفاق العام، و إن ارتف  نصيب الفرد من الصرف على % و ت21الفقر إلى 
  الرعاية الصحية و التعليم 

المؤشر  وقد أ در، %  1.2 1 بمؤشر قدر   031من  041تحتل مصر المرتبة ،  4103وفي تقرير الفجوة بين الجنسين  لعام 
؛ مما يعكس الحاجة الملحة  001من  .01، حيث احتلا مصر المركز  % .1 1م  4111مقارنة بالمؤشر المسجل عام  تراجعا

للعمل على سد الفجوة بين الرجال و النساء في مناحي الحياة، و ي در ضرورة وض  عملية تمكين الفتياا ضمن أولياا العمل 
 التنموي  

سنة، و  بقا للبحوث االجتماعية؛ فإن الخصائص السكانية تتثثر سلبا بالزواج المبكر،  .0-01إلى المرحلة العمرية من  و بالن ر
ن % م1 3المتزوجين الحاصلين على التعليم الثانوي فثعلى تمثل  الرجال و إ.ا ن رنا إلى الحالة التعليمية نجد أن: نسبة أعداد

للحاصلين على تعليم ابتدائي فثقل، و ترتف  مرة أخري نسبة  %13، بينما ترتف  ه.  النسبة إلى مجمول الزيجاا في ه.  الفئة
سنواا بين  01% بين األزواج ال.كورغير المتعلمين، كما أن نسبة فرق السن ال.ي يزيد على 1 11الزواج المبكر لتصل إلى 

 44حالة الزواج فوق  % في 2 .0% من الزيجاا؛ مقارنة ب.3الرجل و المرأة تزداد في الزواج المبكر؛ لتصل إلى ما يقارب 
 سنة 

%  في حالة الزواج فوق . 1% ، بينما تكون فق  1 31عند امتدان الزوج مدنة الزراعة إلى  للفتيان و تصل نسبة الزواج المبكر
 سنة  44

إلى ما % ، كما ترتف  نسبة ال الق في الزواج المبكر 8 20نسبة الزواج المبكر بين األقارب؛ لتصل إلى حوالي أيضا تزداد  و 
  السن األكبر في% بين المتزوجاا 00% ؛ مقارنة 41يقارب 

م، بلغا نسبة اإلناث المتزوجاا؛ الالتي 4118وفقا  ألحدث تقارير المسح الديموغرافي الصحي في مصر؛ التي ُأجريا عام 
بالتحديد في الوجه القبلي، و ٪، و تزداد أعدادهن في المنا ق الريفية، و 03سنة ما يقرب من  .0و 01تتراوح أعمارهن ما بين 

 % من مستوياا الدخل(  41هن من بين .واا المستوى التعليمي و اإلقتصادي المنخفض )ضمن شريحة أدنى 

 44األخرياا الالتي تزوجن بعدسنة، و  08الالتي تزوجن قبل سن   سنة .2إلى  31عند سؤال السيداا في الفئة العمرية من و 
سنة، كما  44عند الزواج فوق  . 41سنة  في الفئة األولى بينما يرتف  إلى  08اإلنجاب األول  سنة؛ وجد أن متوس  السن عند

يرتف  متوس  عدد المواليد المتوفين؛ ليكون أعلى خمس مراا عن الزيجاا األكبر سنا، باالضافة إلى ارتفال متوس  عدد المواليد 
  األحياء لما يقارب الضعف؛ فيزداد العدد، و تقل الخصائص

 44في حالة الزواج بعد  %.. 4المتوس   يكون بينما ؛ . 3سنة إلى  08كما يرتف  متوس  عدد األ فال في حالة الزواج قبل 
 مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني م  ازدياد حاالا الزواج المبكر  سنة
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 التحديات 
 للزواج المبكر ةداعم بيئةوجود  -أوال:

 ،و الضغو  االقتصادية التي تتفاعل م  الفقر ،و الممارساا االجتماعية ،المبكر في العوامل الثقافية الزواجتتمثل أهم أسباب 
بما يزيد من انتشار  الثروة البشرية؛ من الفتيان و الفتياا، و على األكثر في الفتياا لالستثمار فيوعدم توجيه االهتمام الالزم 

الفقيرة إلى استثمار مواردها و حوافزها في خياراا أخر، ليس مندا االنفاق على تعليم  ال اهرة، فتدف  كل ه.  ال روف األسر
 و مسئولياتدن االجتماعية   بائدن االقتصادية،الفتياا، كما تزوج كثير من تلك األسر بناتدن في سن مبكرة؛ تخلصا من أع

 تحديات خاصة بأوضاع الفتيات -ثانيا:

و عدم وجود ما يرغبدن  ،و زيادة عدد الفتياا في األسرة ،يعتبر الجدل أو الوض  التعليمي المتدنيعلى غرار الوض  االقتصادي، 
في التعليم، من العوامل التي تدف  كثيرا من البناا نحو الزواج المبكر، باإلضافة إلى االعتقاداا الخا ئة الراسخة بثن: دور الفتاة 

 المنتجة اقتصاديا  داخل مجتمعدا  و ليس األعمال ،يقتصر على األعمال المنزلية

كما تؤدي المعتقداا التقليدية الخا ئة دورها في ه.ا األمر حيث يسارل اآلباء إلى تزويج بناتدن؛ خوفا  من: جلب العار للعائلة من 
تحديا يعوق  ناحية، و خوفا من )شبح العنوسة( في حالة تثخير الزواج من ناحية أخرى  كما يمثل عدم المساواة بين الجنسين؛

 التصدي لد.  المشكلة  

 -و لقد أبرزا الدراساا أن ارتفال نفقاا الزواج، خاصة  على الشباب، و تفضيل الرجال الزواج من الفتياا صغيراا السن
 من أسباب الزواج المبكر   -لمساعدة والدة الزوج في األعمال المنزلية

 التحديات القانونية  -ثالثا:

 30عام أسوة بال.كور؛ وفق ا  لما جاء بنص المادة 08إلى  01الحكومة المصرية سن زواج اإلناث من ، رفعا 4118في عام  
من قانون العقوباا؛ إال أن الثغراا القانونية في القانون المصري حالا دون تنفي.  448مكرر من قانون األحوال المدنية، و المادة 

ا  من شثندا التحايل على القانون بالزواج المبكر بعقد غير موثق، أي: غير تركا ه.  الثغراا فرصو  ،ه.  المادة إلى حد كبير
المتسبب في كما ال توجد آلياا للتعامل م  مشكلة إجبار الصغيراا على الزواج، كما أن النصوص على تجريم و تغريم  ،قانوني

 غير مفعلة   حرمان ال فل من التعليم
 شكالا االجتماعية ال يمكن التعامل معدا  فق  من خالل القوانين  إال أنه من االنصاف اإلشارة  إلى أن الم

  التحديات التنموية -رابعا:

ثباا  نسبة السكان و  ،تواجه مصر العديد من التحدياا التنموية بالغة الخ ورة، و على األخص، عدم المساواة بين الجنسين
ارتفال معدالا الب الة بين إلى جانب م ه.ا   .4118/411% ، من. التسعيناا حتى 21ال.ين يعيشون تحا خ  الفقر عند 

تزايد  المنا ق العشوائية، و تدني مستوياا خدماا الصحة و التعليم، و ت.ب.ب و  ،خريجي الجامعاا، و النمو السكاني المتزايد
 مؤشراا االقتصاد، و ميلدا نحو االنخفاض 

لأللفية يتضح؛ أن مصر لم تنجح في تحقيق التقدم المنشود في خفض نسب: بالن ر إلى ما تم  تحقيقه في األهداف اإلنمائية و   
الفقر، و الجول، و الب الة، و التفاوا بين الجنسين، و توفير مرافق صرف صحي آمنة؛ بالرغم من النجاح الملحو  في خفض 

 وفياا األمداا و األ فال 
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 التحديات الثقافية و القيمية -خامسا:

 التحدياا الثقافية و التنموية و التستر وراء الدين؛ لترسيخ مفاهيم اجتماعية و ثقافية مغلو ة، مندا: الخل  بينيتم كثيرا 
  التفرقة بين ال.كر و األنثى في الحقوق التي كفلدا الدين، و أكد عليدا الدستور 
 فال  التقليل من أهمية  اآلثار السلبية الصحية و االجتماعية المترتبة على الزواج المبكر لأل  

تفاوا في أسلوب الخ اب الديني الخاص بقضايا الزواج المبكر، و سياساا الخصوبة ووجود  تنول صيغ الزواجيساعد على ه.ا 
و السكان، و الن رة العامة إلى األنثى من المحسوبين على رجال الدين على مستوى األقاليم و المحاف اا؛ مقارنة بالخ اب 

 الدينية الواعية  المستنير الصادر عن القياداا

 التحديات المالية واللوجيستية -سادسا:

من أكبر التحدياا التةي  عف االستدامة، و الرصد و التقويم، و انخفاض عدد البرامج الحكومية الجارية، و ضضعف التمويليعتبر 
فةي هة.   المجةاالا، أو عةدم االنخفاض في تدفق المساعداا الخارجية؛ إما عن  ريق خفض الجدةود تواجه القضية باالضافة الى 

  عدم وجود جدة راعية تتبنى ه.  القضية ويزيد على ه.ا   استمرارية البرامج

والوصةةول إلةةى المعلومةةاا مةةن المصةةادر المختلفةةة، حيةةث يمكةةن  ،متعلقةةة بةةالتوثيقوتمثةةل المعلومةةاا و البيانةةاا تحةةديا اكبةةر خاصةةة ال
حيث أجريةا حيث  و مضللة ،ر متوفرة، و غير محدثة، و متناثرة، و غير منشورةوصف البياناا المتعلقة بالزواج المبكر بثندا: غي

كمةا أن القليةل مةن تلةك  ،و تحليةل نتائجدةا ،ولكةن لةم يةتم تجميعدةا ،العديد من الدراساا التي تناولا قضية الزواج المبكر فةي مصةر
و خاصةة فةي المجتمعةاا الريفيةة؛ و.لةك  ،عليدةاصةعوبة الحصةول علةى بيانةاا يمكةن اإلعتمةاد يضاف الى .لك  الدراساا تم نشر  

   نقص مؤشراا المتابعة و التقويم للبرامج التي تم تنفي.ها في ه.ا المجالو  لحساسية ن رتدم الدينية والثقافية إلى ه.  القضية
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 محاور العمل وتحديد األولويات
 :الموجودة و التغلب عليها من خاللارتكزت محاور العمل في االستراتيجية على التعامل مع التحديات 

 
كسب التأييد ألهمية و ضرورة التصدى لقضية الزواج المبكر على مستوى األسرة والمجتمع المحلي  مع كسب تأييد  .0

 الجهات المؤثرة، و المسؤلين و ذلك من خالل: 
 سنة  .0بل سن في حالة الحمل والوالدة ق-خمسة أضعاف-الشرح والتعريف لألسر بارتفال وفياا األمداا -
االهتمام بالبرامج المجتمعية التي تسعى؛ لتغيير االتجاهاا، والمعايير  االجتماعية الخاصة بالزواج المبكر من خالل  -

 و وسائل اإلعالم   ،و من ماا المجتم  المدني ،و المؤسساا الصحية ،والجمعياا ،المؤسساا الدينية
 دابدالستة؛ لمواجدة العاداا والتقاليد  السلبية، و عالج آثارها الضارة، وا  تغيير السلوكياا بالعمل م  المجتمعاا المعني -

 عاداا و تقاليد إيجابية مفيدة ب
خاصة  ،و أضرارها على ال فلة و مستقبلدا، و مراقبة إنجازاتدا ،تفعيل دور الجمعياا األهلية في نشر الوعي بال اهرة -

اإلعالمي على خ ورة و أضرار ه.ا النول من الزواج عن  ريق الخ   ال فولة و األمومة و التركيزمجاالا  العاملة في
 و بعض من ماا المجتم  المدني  ،(( و لجان حماية ال فل01140الساخن ))خ  المشورة األسرية و زواج األ فال 

على البنا أكثر  والخوف ،توعية األهالي باألضرار االجتماعية الجسيمة لد.ا الزواج على بناتدن، وتعزيز الشعور بالنخوة -
 ومستقبلدا  ،و سعادتدا ،من السعي وراء األموال، التي ستُفقد البنا حياتدا

ليشاركوا في مواجدة قضية الزواج المبكر؛ لما لدم من دور مؤثر و فعال بين  بقاا المجتم  للحد  ،تثقيف رجال الدين -
والمجتم ، كما يجب عليدم  ،   ميته في بناء األسرةو أه ،من ال اهرة، و توضيح الحكمة التي من أجلدا شرل اهلل الزواج

على  االقتصارضرورة مما يستلزم   التي وصلا إلى ه.ا الشكل ،توضيح حرمانية اإلتجار بالبشر بصورها المختلفة
 األزهر الشريف و دار اإلفتاء في إصدار الفتاوى المتعلقة بسن و انوال الزواج المشرول  

 :من خاللدعم  دور الجهات البحثية  .5
الشرائح المجتمعية األولى بالرعاية، من: النساء، م  التركيز على  ،وض  السياساا المبنية على الدليل من نتائج األبحاث

تعريف واستدداف البؤر الجغرافية التي تتزايد بدا نسب وأعداد  الفتياا المعرضاا لخ ر الزواج و  ،أو الشباب، أو الفقراء
 ،ضرورة المتابعة، و (Opinion polls)  و استقصاء اآلراء ،الكمية والنوعية في ه.ا المجالإجراء البحوث ، و المبكر

فتح قنواا للحوار م  الشباب من خالل م   ودعم  استمرارية تنفي.ها على ن اق أوس  ،والتقويم لتحديد البرامج الناجحة
 ومواق   التواصل االجتماعي  ،المنتدياا

 اد الفرص البديلة، و تهيئتهن للتعامل مع الضغوط األسرية و المجتمعية عن طريق:تمكين و توعية الفتيات اليج .3
و تلك التي تدعم مداومتدن على ال.هاب إلى المدرسة أولوية في  ،ايالء البرامج و المساعداا التي تتخ. الفتياا محورا   •

 التنفي.  
و ت وير مداراتدن، و من  الزواج و الحمل في سن ال فولة، و تدعيم   ،خلق مساحاا آمنة للفتياا؛ الستكمال التعليم •

 قدراتدن اإلنتاجية   
 استكمال و تحديث التشريعات بما يتناسب مع الدستور، و تفعيل قوانين الحماية .2

عقد الزواج مكرر إلى قانون األحوال المدنية  تمن  توثيق  30ضرورة تفعيل تعديالا قانون ال فل التي أضافا مادة برقم  •
مكرر، و من  اإلتجار في األ فال  424سنة، و تعديل قانون العقوباا بتجريم ختان اإلناث بإضافة المادة رقم  ٨١قبل 

 مكرر  4.0بالمادة رقم 
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وضعدا في ل لتي تخرج من ن اق ت بيق قانون اإلتجار بالبشراتحديد الحاالا حصر صور و أشكال زواج القصر، و  •
 إ ار التجريم 

عقوباا؛ حتى تكون مالئمة لحجم ال اهرة، ورادعة  .44العقوباا المقررة في المادة  بتشديدتعديل تشريعي استصدار  •
 لكل من يشارك في تلك الجريمة 

الفتيات الالتي تزوجن مبكرا، و تقليل األثار السلبية على األطفال و األسرة. وعلى المجتمع تبني سياسات عامة  مساندة .2
 الصغيرات، عن طريق: دامجة للزوجات

 دعم الفتياا والزوجاا الصغيراا ومساعدتدن على استكمال التعليم، وايجاد وسائل مالئمة؛ لدمجدن في التعليم •
 وتن يم األسرة المالئمة الحتياجاتدن  ،تقديم خدماا الصحة اإلنجابية •
  بناء قدراتدن اإلنتاجية وتمكيندن؛ لضمان حصولدن على كافة حقوقدن اإلنسانية •
 للزواج المبكر  ةالداعم بيئةلتوجهات التنموية لمواجهة الا .6

 يجب أن تركز أنش ة البرامج على:
 تحقيق المساواة بين الجنسين: مستددفة الفتياا والفتيان  •
 دعم استكمال التعليم لما بعد المرحلة الثانوية  بقا للدستور  •
 ومن ماا المجتم  المدني؛ للخروج ببرامج قومية  ،تنسيق جدود الوزاراا •
  وعملياا تشغيل العمالة المؤقتة والمستدامة   ،رب  البرامج االجتماعية والثقافية بالبرامج االقتصادية •

 االستراتيجي  النهج
في مستقبل ه.ا المجتم  و و تركيب المجتم ، كما تؤثر أيضا  ،يعد الزواج أحد الن م االجتماعية التي تؤثر بصورة كبيرة في شكل

وتتثثر انما      و صحة األم و ال فل ،ا لد.ا التوقيا من أثر على معدالا اإلنجابيلعب توقيا الزواج دورا مدما لمت ور ، و 
و قيمدا  ،و عادتدا و تقاليدها ،و ال روف االقتصادية لد.  المجتمعاا ،الزواج في المجتمعاا المختلفة بالخصائص االجتماعية

3  
زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة و الريفية خاصة؛ يمثل مشكلة اجتماعية ال يقتصر دورها على المستوى في مصر، ما 

و التي تقود في  ،األخرى غير الديموجرافية اتثثيراتدو  ،اانعكاساتدو معدالا النمو السكاني فحسب؛ بل يكون لدا ك.لك  ،اإلنجابي
و التي تسدم بدورها في مساندة المعدالا اإلنجابية المرتفعة  ،دني األوضال االجتماعية و االقتصادية للمرأةمجملدا إلى استمرارية ت

كما يتالزم .لك م  انخفاض المكانة  ،فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدالا االلتحاق المدرسي ،على ما هو عليه
ك.لك فإن صغر سن الفتاة عند الزواج األول؛ قد  ،ة دخولدا إلى سوق العملو قل ،والمشاركة االقتصادية للمرأة ،االجتماعية

 ،و وفياا األمومة ،و فقد األجنة ،يعرضدا لكثير من المخا ر الصحية؛ التي تصاحب الحمل المبكر، و في مقدمتدا العقم
 باإلضافة إلى غيرها من المشكالا االجتماعية األخرى  

 
و االجتماعية و تت لب ه.   ،إلى إجراء تغييراا ج.رية في العديد في المجاالا، السيما السياسيةتتجه مصر في الفترة الحالية 

وثقافيا ،  ،واجتماعيا    ،يعتمد على معلوماا دقيقة؛ من أجل إعادة بناء مصر اقتصاديا   ،التغييراا الج.رية، ن ام رصد محكم البنية
  نحو قضية الحد من الزواج المبكر  -دوليا و ،سما محليايكون فيه التوجه حا -و لالتجا  نحو مستقبل أفضل

 

                                                           
 2669سلسلة دراساا سبتمبر –ديموجرافية  أوراقسلسلة  3
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تضـمن: خلـق مجتمـع  ،و خطـوات محـددة ،و التزمـت بمـنهج ،و من أجل هذا كله ارتكزت هذه االستراتيجية على مبـادئ أساسـية
  تضمن فعالية الحد من قضية الزواج. و ينمي دور المرأة المحوري فيه، و  ،يؤمن بمفهوم األسرة القوية

  وتحديد األهداف   ،انتداج أسلوب علمى للتخ ي 
 وتوصيف التحدي  ،اعتماد المندج الحقوقي؛ إلرساء حقوق ال فل 
الدولة، المجتم  المدني  )ق اعااو التنفي.؛ لضمان تعاون كل األ راف الفعالة  ،الندج التشاركي في التخ ي  اعتماد •

 الخاص(والق ال 
 النجاح  ومؤشراا ،تحديد المخرجاا •
 تنفي. مرحلي متدرج باستخدام نما.ج ت بيقية  •
 والتقويم   ،المتابعة •
 البدء بمرحلة إعداد؛ لتوفير مت لباا التنفي.، التي تتضمن: •
 والتمويل   ،وض  آلياا للتكامل -
 تدريب الكوادر البشرية   -

 
 العامة  السياسات

و      ،و الصحة ،و القدرة المؤسسية في مجاالا النمو االقتصادي ،و البرامج ،و السياساا ،مصر لديدا من االستراتيجيااان 
و دعم التنسيق و التعاون بين الجداا المعنية: حكومية  ،و السكان الكثير؛ إال أندا تعاني من احتياج شديد؛ لتقويم األداء ،التعليم

من ال واهر االجتماعية التي لدا تثثير سلبى ال.ي يعد  ،لمبكراأو أهلية م  ضرورة تكامل جدود تلك الجداا للحد من الزواج 
   و على المجتم  بثكمله ،على الفتاة ال فلة

و  ،و سعيا  وراء حماية الفتاة ال فلة من اإلتجار بدا ،في  ريق البحث عن األسباب الرئيسة التي نجما عندا كل ه.  المشاكل
رة العمل على رسم سياساا عامة واضحة يتم تفعيلدا و تنفي.ها؛ ك.لك حماية  فلدا و المجتم  من أيدي الُمخربين؛ البد من ضرو 

  لمن  زواج األ فال بكافة أشكاله و أنواعه 
 أهم السياسات المراد تطبيقها: 

و.لك من  ،يحتاج إلى تضافر جمي  الجدود باعتبار أن معالجة موضول الزواج المبكر تكامل البرامج واالستراتيجياا والموارد   أ
التكامل بين و  والعمل على وض  آلياا واضحة للعمل المشترك ،والمجتم  المدني ،بين المؤسساا الحكوميةالشراكة  خالل

توحيد الجدود الحكومية من خالل التعاون بين وزاراا التنمية المحلية )من  و والمجتم  المدني ،أنش ة الق اعاا الحكومية
والق ال الخاص؛  ،الصندوق االجتماعي للتنمية، ووزارة االستثمار –التضامن االجتماعي  –خالل صندوق التنمية المحلية( 

لتقديم حزمة من المشروعاا االقتصادية التي تساعد على زيادة دخل األسرة في ه.  المنا ق؛ مما يساعدها على االهتمام 
 بتعليم األوالد 

استدداف القري األكثر فقرا على و  واع اء األولوية للمنا ق الريفية والحدودية ،من خالل: تشجي  االستثمار ،التصدي للب الة   ب
التي تم البدء  التنمويةواستكمال المشروعاا  ،وتعليمي من جانب ق اعاا الدولة ،وصحي ،مستوى مصر؛ ببرامج دعم مالي

انشاء وحداا إدارية، و  األساسية احتياجاتدنزيادة الدعم ال.ي تقدمه وزارة التضامن االجتماعي للزوجاا المعيالا؛ لسد  وفيدا
وتفعيل دور الوحداا القائمة لتنمية المشروعاا الصغيرة داخل ق اعاا الدولة المعنية تكون مسئوليتدا تقديم الدعم الفني، 

 والمالي لمشروعاا األسر المنتجة 
ومن  ،و توفير الحماية الكاملة لأل فال من الزواج المبكر ،أن الحقوق أصيلة غير قابلة للتجزئة باعتبارتبني الندج الحقوقي    ا

و  ،والمشاركة في مسار التخ ي  ،واحترام حقدم في التعبير ،مشاركة األ فال أنفسدم و ضمان ،جمي  أشكال االستغالل
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سواء أكانا نتيجة  معالجة األسباب الكامنة وراء زواج األ فالو  لأل فالو المتابعة م  مراعاة الخصائص العمرية  ،التنفي.
   ةالثقافي ااالموروثأو  ،لألسرة االقتصاديةضعف الحالة  وأ ،التمييز القائم على النول

وخلق   ،تحسين فرص الحصول على التعليم األساسي والثانوي الجيد، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم   ث
 ،المراجعة الدورية للسياسة التعليمية؛ بما يضمن كفاءة العملية التعليميةو  والدينية ،والصحية ،التكامل بين الجوانب التعليمية

متابعة تنفي. المخ  اا العمرانية للمدن و القرى؛ لتوفير احتياجاا القرى و المدن من جمي   و والقضاء على التسرب
  وصحيا ،واجتماعيا ،معرفياوتنميتدا  ،رف  المستوى االقتصادي لألسرةلالمدارس، والخدماا األخرى، و توفير .لك 

ودمج البرامج التوعوية بجمي  جوانب  ،واستدداف األسرة ،التوعية وتغيير السلوك؛ باستخدام وسائل مختلفة داخل المجتم    ج
 و.لك بالتنسيق ،تبني حمالا لتوعية الفتياا واألسر ضد مخا ر الزواج المبكر؛ على مستوى المحاف ااو  العملية التعليمية

 و القادة ،أولياء األمورو  ،حشد الشباب من الجنسين وك.لكم  مشرول الرائداا الريفياا الموجود بكافة جداا مصر 
 و خلق فرص أفضل لدن  ،و تعزيز حقوق الفتياا ،؛ لتغير العاداا االجتماعية الضارةالمجتمعيين

ل تنمية المرأة؛ لتساعد في خلق نما.ج تدخل في والمحلية التي تعمل في مجا ،والمن ماا الدوليةالتعاون م  الديئاا    ح
لتمويل من المجتم  او  ،ووض  األسس ،يتم تبنيدا ،المحاف اا التي تنتشر بدا ال اهرة بشراكة م  الحكومة والق ال الخاص

 .البرامجإسدامه الفني و المادي في تنفي. لزيادة  ،التعاون الدولي واإلقليمي تنمية و المصري بعد انتداء ه.  المشروعاا
والق ال الخاص عند وض  السياساا العامة التي تخص  ،واألهلية ،االستفادة من الدراساا الصادرة، من الجداا: الحكومية   خ

 اع اء حيز للتغيير من خالل قاعدة مؤشراا واسعة؛ تساعد على عملية التقويم، م  احترام حق سرية المعلوماا و القضية
 الخاصة باأل فال 

و تزويدهن  ،وتعريفدن بخ ورة اإلنجاب المبكر على صحتدن ،وتزويدهن بخدماا الصحة اإلنجابية ،دعم الفتياا المتزوجاا   د
  و التصدى اآلمن للعنف المنزلى ،لكسب سبل العيش ؛و الفرص المناسبة ،بالمداراا

 المؤشرات
 المؤشر العام لقياس األثر: 

 (  DHS & CAPMASعند الزواج األول )المصدر:متوس  سن الفتياا   0
 سنة( 4المستددف: رف  السن )

 سنة 08نسبة الفتياا المتزوجاا دون سن ال   4
سنة إلى النصف في نداية الخ ة الخمسية؛ مقارنة بالنسبة  08خفض نسبة الفتياا  المتزوجاا دون سن  المستددف:

 عند بداية تنفي. الخ ة 
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 مؤشرات النتائج السياسات العامة

تقـــويم ومتابعـــة تنفيـــذ المخططـــات العمرانيـــة للمـــدن والقـــرى  -0
و الخـدمات  ،لتوفير إحتياجات القرى و المدن من جميع المدارس

 األخرى و توفير ذلك  للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم.

إنخفةةةاض نسةةةبة التسةةةرب مةةةن التعلةةةيم للفتيةةةاا  عةةةدد الفتيةةةاا 
المتسةةةةةةرباا مةةةةةةن التعلةةةةةةيم بالمراحةةةةةةل المختلفة/عةةةةةةدد الفتيةةةةةةاا 
الملتحقةةةةاا بةةةةالتعليم بالمراحةةةةل المختلفةةةةة  )المصةةةةدر: بيانةةةةاا 

 وزارة التربية والتعليم(  
من الممكن حساب إجمةإلى المتسةرباا مةن التعلةيم فةي جمية  

ساب عدد المتسرباا مةن كةل مرحلةة أو ح ،المراحل التعليمية
 تعليميةعلى حدة  

ارتفةةةةال نسةةةةبة الفتيةةةةاا الالتةةةةي إلةةةةتحقن ببةةةةرامج محةةةةو األميةةةةة   
 )المصدر: بياناا وزارة التربية والتعليم(

تحســـين فـــرص الحصـــول علـــى التعلـــيم األساســـي والثـــانوي  -5
، وضــمان القضــاء علــى الفجــوة بــين الجنســين فــي التعلــيم ،الجيـد
 و الدينية. ،التكامل بين الجوانب التعليمية، و الصحيةوخلق 

( المقيةةداا فةةي التعلةةيم الفنةةي .0-01ارتفةةال نسةةبة الفتيةةاا )
والتعلةةةيم الثةةةانوي  عةةةدد الفتيةةةاا المقيةةةداا فةةةي التعلةةةيم الفنةةةي 

-01والثةةةانوي/ إجمةةةالي عةةةدد الفتيةةةاا فةةةي المرحلةةةة العمريةةةة 
  ( )المصدر: بياناا وزارة التربية والتعليم(.0

دعم الفتيات المتزوجات من خالل تزويـدهن بخـدمات الصـحة -3
اإلنجابيــة، والمهــارات، والفــرص المناســبة  لكســب ســبل العــي ، 
والتصــدى انمــن للعنــف المنزلــي  مــن أجــل الحــد مــن اإلنجــاب 

 المبكر لديهن، وتوعيتهن بمخاطره الصحية.

( الالتةةةةةةي تعرضةةةةةةن ألى .0-01إنخفةةةةةةاض نسةةةةةةبة الفتيةةةةةةاا )
 عنيفة ممارساا 
  DHS))المصدر:

 نسبة الزوجاا الالتي ينجبن قبل سن العشرين
  عدد الزوجاا الالتي أنجبن  فلدم األول في الفئة العمرية 

  .0-01/عدد المتزوجاا في الفئة العمرية .01-0
 ( DHS & CAPMAS)المصدر:

الــدعم المقــدم مــن جانــب وزارة التضــامن االجتمــاعي   زيــادة-2
 المعيالت  لسد إحتياجاتهن األساسيةللزوجات 

نسةةةبة الزوجةةةاا المعةةةيالا الالتةةةي يحصةةةلن علةةةى دعةةةم وزارة 
 التضامن االجتماعي

  عةةةدد الزوجةةةاا المعةةةيالا الالتةةةي يحصةةةلن علةةةى دعةةةم مةةةن 
 وزارة التضامن االجتماعي/ إجمإلي عدد الزوجاا المعيالا 

 )المصدر:  بياناا وزارة التضامن االجتماعي(   
الدعم المقدم من جانب وزارة التضامن االجتمةاعي لكةل حجم  

 زوجة معيلة  )المصدر: بياناا وزارة التضامن االجتماعي( 
العمـــل علـــى زيـــادة دخـــل األســـرة عـــن طريـــق إنشـــاء وحـــدات -2

إداريــــة، و تفعيـــــل دورالوحـــــدات القائمـــــة  لتنميـــــة المشـــــروعات 
تقــديم تكــون مســئوليتها -الصــغيرة داخــل قطاعــات الدولــة المعنيــة

 الدعم الفني و المالي  لمشروعات األسر المنتجة

نسةةةةةبة الزيةةةةةادة فةةةةةي دخةةةةةل األسةةةةةر الحاصةةةةةلة علةةةةةى دعةةةةةم مةةةةةن 
 مشروعاا األسر المنتجة 

 ( االجتماعي)المصدر: بياناا وزارة التضامن 
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 مؤشرات النتائج السياسات العامة

إستهداف القري األكثـر فقـرا علـى مسـتوى مصـر ببـرامج دعـم -6
الدولة، و إسـتكمال مالي، وصحي، و تعليمي من جانب قطاعات 
 المشروعات التنموية التي تم البدء فيها.

 

 نسبة الفقر في القرى األكثر فقرا على مستوى الجمدورية 
)المصةةةةةدر: تقريةةةةةر التنميةةةةةة البشةةةةةرية الصةةةةةادر عةةةةةن الجدةةةةةاز 
المركةةزى للتعبئةةة واإلحصةةاء، صةةندوق األمةةم المتحةةدة للسةةكان 

 في مصر ومعدد التخ ي  القومى( 
باســـتخدام وســـائل متنوعـــة داخـــل  وتغييـــر الســـلوكالتوعيـــة -7

المجتمــع، و اســتهداف األســرة، و دمــج البــرامج التوعويــة بجميــع 
 جوانب العملية التعليمية.

عدد البرامج التوعويةة التةي تتنةاول أضةرار الةزواج المبكةر فةي 
 اإلعالم القومى  

 نسبة الوعي بثضرار الزواج المبكر بين أفراد المجتم   

 الوعي بثضرار الزواج المبكر بين  الب المدارس نسبة 

 
 آليات التكامل والتمويل

و.لك يت لب القيام بثعمال  ،تعرف آلياا التكامل بثندا: آلياا العمل المشترك بشكل مؤسسي بين الجداا التي تعمل لتنفي. الخ ة
إلى .لك فان التكامل يعني: القيام بثكثر من تدخل  باإلضافة ،والتشارك في العمل ،تؤدي إلى: التكامل ،على مستوياا متنوعة

 بحيث يتعا م أثر التنفي. للتدخلين من أجل تحقيق النتيجة المرجوة -في .اا الوقا، وب ريقة متكاملة-رأسي محسوب

 ،أو العيني ،النقدي وفي ه.ا اإل ار يعني التوفير-التمويل الم لوب؛ لتنفي. التدخالا بينما تعني آلياا التمويل بثندا: آلياا توفير
باإلضافة إلى  ،والتثكد من توافر  من أجل ضمان تنفي. التدخالا الم لوبة بالخ ة ،أو الت وعي من قبل القائمين على العمل

فق   ليس العمل؛وفي ه.ا الضوء وحيث أن التكامل والمشاركة في  ،التخ ي  ل ريقة تمويل التدخالا المستقبلية بالخ ة الالحقة
تلفة تتسق م  مما يت لب آلياا مخ ،والخاصة في .اا الوقا ،واألهلية ،اعاا المختلفة؛ بل بين المؤسساا الحكوميةبين الق 

  ريقة عمل كل ق ال 

وحيث أن ه.ا الندج في العمل  ،هي عبارة عن: ندج تشاركي بين ق اعاا المجتم  ،من ه.ا المن لق فان آلياا التكامل والتمويل
 وخاصة في المؤسساا الحكومية؛ فان هناك حاجة ماسة إلى اآلتي: ،ما يزال تحديا كبيرا

 أوال: ايجاد شكل تنظيمي أفقي يتيح العمل عبر الوزارات، والهيئات عن طريق:

و  ،و الق ال الخاص على المستوى   المركزي ،واألهلية ،خلق آلياا للتنسيق والعمل المشترك بين: المؤسساا الحكومية •
 و اتخا. القرار  ،و القرى حتى يسدل التفاعل ،و األحياء ،مستوى المحاف اا نزوال إلى: المراكز

و حتى مستوى  ،و المراكز/األحياء ،و مستوى المحاف اا ،تحديد واضح للمسئولياا الفنية و اإلدارية على المستوى المركزي •
  من قبل  الوزاراا و المحاف اا  ،القرية

  تنمية الكوادر المشاركة في العمل  الجماعي، على أن يتم ذلك عن طريق: ثانيا: إعداد و

  و شرح أهمية المشاركة؛ لتحقيق النتائج المرجوة  ،و توضيح جوانبه المختلفة ،اشراك جمي  الق اعاا في خ ة العمل •
و تحويل نقا  التعارض التي ت در بين الجداا  ،اإلعداد  للكوادر التي ستقوم بالتنفي.؛ لتصبح قادرة على تخ ي العقباا •

 المختلفة في بعض االحيان إلى فرص للعمل المشترك 
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التي تمكن اإلدارة من تنفي.  ،و إع اء الصالحياا الم لوبة ،توضيح أدوار و مسئولياا كل مستوى من المستوياا اإلدارية  •
  ه.  المسئولياا 

و باألدواا المتاحة؛  ،و عمليا ،و عند الحاجة: ن ريا ،ب ريقة دورية ،س العملوالتدريب  على رأ ،أن تتم عملية اإلعداد •
 لتحقيق النتائج الم لوبة  

  .إعداد الخ   بشكل أفقي يتضمن:  رق وجداا التمويل المتنوعة دون االعتماد فق  على موازنة الحكومة •
  ن يتم ذلك عن طريق:ثالثا: إعداد خطة للمتابعة والتقويم يتم تضمينها داخل الخطة على أ

و حتي  ،و  رق قياسدا؛ على أن يتم .لك  بدءا من مستوى القرية ،وض  المؤشراا الكمية و الكيفية الم لوب قياسدا  •
  المستوى المركزي

م  ادخال تعديالا دورية في  ،و قياس النتائج المختلفة باستخدام المؤشراا الموجودة ،مشراكة الديئاا البحثية  في متابعة  •
  نوعية المعلوماا؛ التي يجب الحصول عليدا 

و تثثيرا في الددف  ،لتصبح م  الوقا أكثر واقعية -خاصة تلك التي تقيس المخرجاا -مراجعة المؤشراا ب ريقة دورية  •
 العام 

ن تحقيق اآلثار المرجوة  لد.  األنش ة، و و التثكد م  ،و  من يقوم بالتقويم و المتابعة ،الفصل بين القائمين على التنفي. •
  مشاركة ممثلي المجتم  في عملياا التقويم؛ و خاصة من الشباب من الجنسين

و عمل  ،و األثر بثسلوب تراكمي ،و النتائج ،و تقويم المخرجاا ،و التحليل ،تفعيل أدوار المجالس القومية في: البحث  •
  على مستوى المحاف ة و الجمدورية -اية كل عاميتم نشرها في ند -تحليالا موضوعية دورية

  لحوكمة، و الشفافية عند تنفيذ االستراتيجية، و متابعة النتائج:ارابعا: تطبيق آليات 

و توثيق ما يتم عمله من برامج من أجل القيام بالتدخالا  ،و التي تتم بالتعاون بين الوزاراا ،مثسسة  رق العمل المتنوعة •
   رق العمل الحالية؛ بثساليب تشاركية تؤدي إلى تغييراا حقيقية قابلة إلى الت بيق  على ارض الواق   و تحليل ،المختلفة

ومندا إلى بقية المحاف اا آخ.ين في االعتبار  ،ثم على مستوى المحاف ة ،واألحياء ،البدء على مستوى ت بيقي في المراكز  •
 والبشرية المتاحة داخل كل محاف ة  ،والفنية ،واالمكانياا المادية ،الدروس المستفادة

و الخروج بتوصياا إيجابية ل رق تحسين  ،ومدي قدرته على تع يم النتائج ،إفراد جزء من التقويم ألسلوب العمل المشترك  •
  األداء

العدالة خاصة تلك التي تساعد على قصر استخدام الموازناا االمدرجة؛ لتحقيق مبادئ  ،تفعيل التثشيراا المالية الموجودة  •
والحيلولة دون توجيددا  ،على األنش ة التي أدرجا من أجلدا-و تنفي. البرامج المتعلقة بحقوق ال فل و المرأة ،االجتماعية

 ألنش ة أخرى 
وبآلياا الصرف؛  ،و غيرها بد.  التثشيراا ،و الشئون االجتماعية ،و التعليم ،من: الصحة ،تعريف الق اعاا الفنية الخدمية  •

  .ن تنفي. البرامج الموضوعةلتتمكن م
 اخضاع كافة البيانات التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة للتحليل و التقويم   :خامسا

و تركيز العمل في ه.  البرامج على األنش ة  المستجيبة للعدالة  ،العمل على تحويل موازناا البنود إلى موازناا للبرامج •
   للنولو األنش ة المستجيبة  ،االجتماعية

رف  الوعي دا: التعاقد م  ه.  الجمعياا للقيام بتدخالا محددة، منو  ،الن ر في دعم  الجمعياا األهلية بثساليب غير تقليدية •
أجل تفعيل العمل الت وعي، و االستفادة من  من م  الجمعياا المختلفةعن  ريق االتصال الشخصى، و الدخول في شراكة 

 . ين بالخدمة العامة في الجوانب التي تخدم القضيةالمكلف
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العمل بمفدوم المصلحة المشتركة، و تشجي  القيام باألنش ة غير التقليدية؛ بتمويل من خارج موازنة الدولة، بما يت لبه .لك  •
  خير من  إعداد الق ال الخاص؛ لتولي مسئوليته االجتماعية من من ور تنموي حقوقي، و ليس من من ور فعل ال

و الجمعياا األهلية،  ي در دور كل من: الحكومة،اإلعالن عن قيمة، و نسب التمويل للبرامج المشاركة  في الخ ة، بحيث   •
  و الق ال الخاص مما يشج  على االستمرار في الشراكة و التمويل ) على مستوى المحاف ة و الجمدورية(

 واالستراتيجية القومية للسكانالعالقة بين استراتيجية الزواج المبكر 
تعتبر ه.  االستراتيجية جزء ال يتجزأ من االستراتجية  القومية للسكان، و التي يجب ان تنتدج مندجا جديدا، يختلف عن ما تم في 

 لمصرية،بخصائص األسرة ا االرتقاءمندج يعلي من قيمة: ’ العقد األخير، ال.ي لم تحقق فيه السياساا السكانية النجاح المرجو،
من خالل: تحسين صحة األم و ال فل، و إتاحة الفرصة أمام أفراد األسرة الكتساب المداراا، و كسر دائرة  و تنمية قدرات أفرادها

االستثمار في ويستلزم .لك أيضا الفقر من خالل تمكيندم اقتصاديا ، و .لك لتحقيق قفزة تنموية، و اقتصادية ملموسة، و سريعة  
سيكون هو نفسه دافعا أكبر  ال.ي المندج وهو  تعليم وتمكين للفتيات بصفة خاصةوالتركيز على  ،بصفة عامة كينالتعليم والتم

للفتيان؛ للحصول على قدر أكبر من التعليم ال.ي يؤهلدم إلى فرص أفضل في الحياة، و سيؤدى إلى تحسين الخصائص السكانية 
تغيير ن رة المجتم  نحو  و إلى ،ض في متوسط عدد المواليد في األسرةوالذي سيتبعه خف ،ورفع سن الزواج تلقائياككل، 
   و خ ورة ه.  القضية ،أهمية

كبيةةرة عةةن  ريةةق إقامةةة مشةةروعاا  ،أيضةةا إعةةادة التوزيةة  الجغرافةةي؛ لمواجدةةة التكةةدس السةةكاني فةةي الةةوادي والدلتةةةةا ومةةن الضةةروري
 لعيش خارج المنا ق كثيفة السكان وسياحية تستددف ج.ب الموا نين؛ ل ،وصناعية ،ومشروعاا تنموية زراعية ،لإلسكان

وتبين بياناا التعداداا السكانية األخيرة استمرار الزيادة في أعداد السكان، وعدم اختالف نسبة الزيادة في أعدادهم خالل الفترة 
-1..0% خالل الفترة 2 44ي م، وحوال1..0-0.81% في الفترة . 44م، حيث بلغا ه.  النسبة حوالي 0.81-4111
م، وهو ما يؤكد عدم تراج  مستوياا النمو السكاني خالل العقدين األخيرين، ويدعم .لك أيضا ثباا معدالا النمو السنوية 4111
 %، من. نداية الثمانيناا من القرن الماضي  4حول 

ألف مولود  4114) 4118مليون مولود حي في عام  4ومن ناحية أخرى استمرا أعداد المواليد السنوية في التزايد حيث تجاوزا 
 ، 1..0ألف مولود في عام  0114حي( مقابل حوالي 

و م  استمرار مستوياا الزيادة السكانية؛ فإندا سوف تنعكس بالسلب على نوعية حياة اإلنسان المصري، و تراج  نصيب الفرد 
المواصالا، و ك.ا نصيبه من األرض الزراعية و الميا ، فضال عن من: اإلنفاق على التعليم، و الصحة، و اإلسكان، و النقل، و 

أن ه.  الزيادة سوف تجعل العمل على الحد من الب الة، و األمية، و تحقيق االكتفاء الغ.ائى أكثر صعوبة، مما قد يشكل تدديدا 
 لألمن القومي المصري و االستقرار االجتماعي 

بثن الثروة البشرية هي وسيلة التنمية، وهدفدا فإن المرحلة الحالية تت لب: ضرورة العمل الجاد على أن تتوائم  االقتنالوم  
 مستوياا الزيادة السكانية، م  اإلمكانياا، والموارد المتوفرة،  

لالئمة على السكان فيدا، و نقوم بإلقاء ا -على أندا مشكلة قومية؛ و ليسا قضية فردية يجب أن يتم   التعامل م  قضية السكان
بل يجب إتبال حزمة متكاملة من السياساا الفعالة؛ التي  -نتدمدم بثن زيادة أعدادهم هي السبب في فشل عملية التنمية في البالد

مكانتدا تؤدي إلى انخرا  السكان في عملياا التنمية بالبالد، و ابتكار تقنياا يتم تو يفدا في عملية التنمية؛ لكي تحقق البالد 
 المرجوة 
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 و يتطلب تغيير النظرة للمشكلة السكانية على المستوى الرسمي و المجتمعي انتي: 

 المكون السكاني في إطار التنمية الشاملة وضع  . أ

إدماج البعد السكاني ضمن خ   و برامج عمل كافة الق اعاا التنموية؛ بما يؤكد تبنيدا لألهداف السكانية الو نية، و  -0
 لك المرتب ة بالخصائص السكانية، و توزي  السكان بصفة خاصة ت

تبني حزمة متكاملة من المساعداا األسرية و المجتمعية، تعتمد على ت بيق مفدوم الممارسة المسئولة، و تراب  الحقوق و  -4
 الواجباا، و تشمل: 

   انت ام األبناء في التعليم )خاصة األساسي(، خاصة اإلناث، وتشديد العقوباا على المتسبب في حرمان ال فل من التعليم 
 ،الت بيق الفعال لقانون ال فل، ومن  عمالة األ فال، والتصدى ل اهرة أ فال الشوارل 
  توفير الضماناا الكافية؛ لمن  زواج القاصراا 
  اا .اا األولوية، خاصة اإلناث، وتبني برامج غير تقليدية؛ لتحقيق الددف في اإل ار الزمني سللفئدعم برامج محو األمية

 المناسب 
و رب ه بتمكين األسرة المصرية بما يشجعدا على مزيد من المشاركة في  ،رف  الوعي الجماهيري بخ ورة النمو السكاني -3

 ام وسائل تن يم األسرة على المستوياا المختلفة و المتابعة بقياس نسبة إستخد ،مجاالا الحياة المختلفة
و  ،دمج مكون األسرة و السكان في المشرول القومي لإلستدداف الجغرافي للفقر؛ بما يحقق أهداف اإلرتقاء بخصائص األسرة -2

 ضب  النمو السكاني   
ة دورها في التصدي للمشكلة و تقويم دقيق للجمعياا النش ة؛ لدعم و تقوي ،وض  سياسة لتحسين أداء المجتم  المدني -1

و  ،و االجتماعية ،و في تمكين األسرة المصرية؛ بما يتيح لدا المزيد من المشاركة اإليجابية في الحياة اإلقتصادية ،السكانية
 السياسية 

غير و إ الق يد المحاف ين في حلول  ،و ترشيد الزيادة السكانية ،اإلسرال بت بيق سياساا المركزية؛ لتنمية المجتم  -1
السلبية؛ وفقا لخصوصية كل محاف ة، م  خلق التنافس بين المحاف اا؛  الحوافزو مناقشة  ،و وض  حوافز إيجابية ،تقليدية

 لتحسين المؤشراا السكانية 

 دعم اإلطار المؤسسي والتشريعي . ب

تنفي. برامج السكان و تن يم تفعيل و تنشي  المجلس القومي للسكان و فروعة بالمحاف اا تثكيدا؛ لمفدوم الالمركزية في   0
 األسرة و دعم دور  في مجاالا:

  المتابعة الدورية ورصد مستوى التقدم نحو تحقيق األهداف الو نية للسكان وتقويم ه.  البرامج 
  تحديث اإلسترتيجياا السكانية على أساس الدروس المستفادة، ونتائج المتابعة، والتقويم 
  والقراراا اإلدارية؛ على النحو ال.ي يسدم في تبني مفدوم األسرة الصغيرة ) فلين لكل سيدة( مراجعة وتنقية القوانين 

دراسة إمكانية ت بيق حزمة متوازنة من الحوافز المجتمعية واألسرية، التي تدعم التوجه نحو تبني األهداف السكانية، وتضمن   4
 في نفس الوقا عدم المساس بحقوق اإلنسان 

 :ئل وخدمات تنظيم األسرةتوافر وجودة وسا  . ت

ضمان توافر وسائل و خدماا تن يم األسرة في المنا ق المحرومة حاليا، السيما: المنا ق العشوائية، والنائية، و الريف   0
 بصفة عامة، و توفير الموارد المالية، و البشرية الالزمة 
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 لصحية، والمرتب ة بجودة الخدمة االرتقاء بجودة خدماا تن يم األسرة، ومتابعة حاالا اإلنق ال لألسباب ا  4
تنوي  وسائل تن يم األسرة المتوفرة، بما يتناسب م  اإلحتياجاا المختلفة، واتاحتدا بدون مقابل لألسر محدودة الدخل، وفقا   3

 إلحتياجاتدا 
ا فيدا تن يم استكمال برامج فحص ومشورة ما قبل الزواج؛ لتغ ي اإلختباراا ال بية األساسية، والنواحي االجتماعية، بم  2

 األسرة 
 زيادة مساهمة المجتم  المدني في توفير خدماا تن يم األسرة   1

 دعم التوجهات نحو تبني مفهوم األسرة الصغيرة )طفلين لكل سيدة(: . ث

 ضمان إتساق مفاهيم ومضمون الرسائل اإلعالمية م  األهداف الو نية للسياساا واالستراتيجياا السكانية،  0
الم الجماهيري؛ لتبني مفدوم األسرة الصغيرة ) فلين( وزيادة ال لب على تن يم األسرة، خاصة بعد تواصل واستمرارية اإلع  4

 ال فل الثاني 
 دعم وتوسي  ن اق استخدام أساليب اإلتصال المباشر، على مختلف المستوياا؛ لتبني مفدوم األسرة الصغيرة ) فلين(،  3
 والقب ي(، ودعم البرامج الموجدة لرجال الدين نشر وتوزي  الخ اب الديني المستنير )المسلم   2

و أخيرا ، فإن مواجدة الزيادة السكانية ال تعني إنكار أهمية وجود القوى البشرية، فالقوى البشرية في أي دولة مصدر من مصادر 
شتي النشا اا اإلنسانية  التي يمكن استغاللدا، و استثمارها في -قوتدا، لكن بشر : أن تكون هناك عالقة بين المساحة من الدولة

و عدد السكان المالئم لإلقامة، و العمل في ه.  المساحة، باإلضافة إلي مستوياا و نوعية  -التي تضيف إلي الناتج القومي
ل إلي التعليم السائدة، و المستوياا المنشود الوصول إليدا، و اإلمكاناا المتاحة التي تتحدد بناء عليدا المدة الزمنية الالزمة للوصو 

ه.  المستوياا، م  الوض  في االعتبار: مسثلة الزيادة السكانية ال بيعية، و إال فسوف ي ل المجتم  و الدولة يلدثان؛ للوصول 
 إلي ه.  المستوياا دون جدوى 
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 الهيكل العام للخطة االستراتيجية للقضاء على الزواج المبكر في جمهورية مصر العربية
(4102/4102- 4102/4141) 

 مقدمة
و تدةدف  إلةى التغيةر فةي مفدةوم الخ ةاب  ،و تتبنةى الةندج التشةاركي و الحقةوقي ،التنفية.  ةرقتبةين  ،التةي تةم ارسةاءها فةي االسةتراتيجية إلةى خ ةة عمةل ،الرئيسةة المبةادئيقوم الديكل العام للخ ة التنفي.ية على تحويل 

يحتةاج و  ،و التقةويم داخةل كةل مؤسسةة ،و آليةاا للمتابعةة ،و آليةاا للعمةل ،ركةالمتعلق بالقضية السكانية؛ ليثخ. الشكل التنمةوي الة.ي يةؤدي إلةى االرتقةاء باألسةرة، و حيةث أن هة.ا التغييةر يحتةاج إلةى رؤيةة تنفي.يةة مشةت
و يسةمح ألفةراد المجتمة  بتحديةد اختيةاراتدم  ،و التمكةين ألفةراد األسةرة ،و سد فجواا المعلوماا الخاصة بالقضةية؛ كجةزء هةام يسةاهم فةي تحسةين الخصةائص السةكانية ،و حصر النتائج ،للعمل الجماعي بين المؤسساا

وعي للنتةائج، و حيةةث أن تةةوافر الخ ةةة التنفي.يةة علةةى مراحةةل؛ مةن أجةةل الةةةتثكد مةن قابليةةة الت بيةةق علةى أرض الواقةة ، و الت ةةوير المسةتمر لةةألداء القةةائم علةى التقةةويم الموضةةبشةكل مسةةئول  مةن هنةةا كةةان مدمةا أن تقسةةم 
تغاللدا، و ك.ا فجواا التمويل، و اقتراح لحلولدا، باإلضافة إلى الفجواا الفنية من الحاجة إلى دعةم د تم إفراد حصر للموارد، و  رق اسو ل.ا خاصة عند البدء  التخ ي  الجيدالتمويل من أهم آلياا نجاح األعمال، و 

 األن مة أو المحتوى الفني 
 

المبدئية )كمية  المؤشرات األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
الجهة  المخرجات فترة العمل و نوعية(

التمويل من  الجهات المساعدة المسئولة
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 المرحلة األولى
 ) الهيكلة و اإلعداد( السنة األولى و الثانية

إعةداد الكةوادر التةي سةتقوم زي، و حتةي مسةتوى القريةة، و عمليةة تتضمن ه.  المرحلة خ وتين أساسيتين، و هما: وض  آلياا العمةل متضةمنة آليةاا التنسةيق، و المتابعةة، و التقةويم، و .لةك مةن المسةتوى المركة
 و الق ال الخاص بالعمل من خالل المن ومة المتكاملة، و التي تتضمن تضمين أعمال االستراتيجية في دوالب العمل، من: مؤسساا الدولة، و الق ال األهلي، 

وضـــــع هيكـــــل العمـــــل 
 لالستراتيجية

إعداد و توقي  بروتوكول تعةاون بةين 
ج الةةةةةةوزاراا المعنيةةةةةةة بقضةةةةةةية الةةةةةةزوا

 المبكر
عةةةةةدد البروتوكةةةةةوالا التةةةةةي 

 تم توقيعدا
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

بروتوكةةةةةول التعةةةةةاون 
موقةةةةةةةةةةةةةة  و يحةةةةةةةةةةةةةةدد 
ممثلةةةةةةي الةةةةةةوزاراا و 

 دورهم

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
الةةةةوزاراا و الديئةةةةاا 

 ال يوجد  متواجد الحكومية
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

تكةةةةةوين لجنةةةةةة دائمةةةةةة تضةةةةةم ممثلةةةةةي 
الةةةةةةةةةةةةةوزاراا و الديئةةةةةةةةةةةةةاا المعنيةةةةةةةةةةةةةة 
بالقضةةةةةةية، و ينسةةةةةةق عمةةةةةةل اللجنةةةةةةة 

 المجلس القومي للسكان 
تواجةد جمية  الديئةةاا .اا 

 الصلة بشكل فعال
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

االتفةةةةةةةةةةةةةةةةاق علةةةةةةةةةةةةةةةةى 
األنش ة التةي تعتةزم 
كةةةل وزارة القيةةةام بدةةةا 
مةةة  بةةةاقي الةةةوزاراا؛ 
لضةةةةةةةةةةمان التكامةةةةةةةةةةل 

 وعدم التكرار

س المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
الةةةةةةةوزاراا والديئةةةةةةةاا 

 ال يوجد  متواجد الحكومية

  

تحديةةد مواصةةفاا الجمعيةةاا األهليةةة 
الم لة التةي يةتم التعامةل معدةا علةى 

 المستوى القومي و المحاف اا
وثيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفاا 

 الجمعياا الم لة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

مواصةةةةفاا واضةةةةحة 
و واقعيةةةةةةةة الختيةةةةةةةار 
الجمعيةةةاا و نشةةةرها 

ب ةةةةةةةةةةةةةرق بشةةةةةةةةةةةةةفافية 
 مختلفة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

الجمعيةةاا األهليةةة و 
وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 

 االجتماعية
 متواجد

 

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
اختيةةار الجمعيةةاا التةةي يةةتم التعامةةل 

 معدا، و األنش ة التي تقوم بدا

تحديةةةةةةةد عةةةةةةةدد الجمعيةةةةةةةاا 
علةةةى المسةةةةتوى القةةةةومي و 
مسةةةةتوى أصةةةةغر الوحةةةةداا 

 المحلية
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

جمعيةةةةاا .اا قةةةةدرة 
علةةةةةةةى العمةةةةةةةل فةةةةةةةي 
مجموعة من جوانب 

 القضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

الجمعيةةاا األهليةةة و 
وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 

 االجتماعية
 متواجد

 ال يوجد  

  

تكةةةةوين لجنةةةةة مةةةةن ممثلةةةةي  الشةةةةباب 
المعرضين و المتضررين من قضةية 

 الزواج المبكر

شرو  و معةايير االختيةار 
مقبولةةةةةةةة مةةةةةةةن واضةةةةةةةحة و 

 الجمي 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

مجموعةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن  
الشةةةةباب المعرضةةةةين 
للةةةةةةةةزواج المبكةةةةةةةةر و 
اليةةةةةةةة لتجديةةةةةةةد هةةةةةةة.ة 

 المجموعة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

باب االتحاد شوزارة ال
العةةةةةةةةةةةام للجمعيةةةةةةةةةةةاا 
االهليةةةةةةةة و االتحةةةةةةةةاد 
النةةةةةةةوعي للجمعيةةةةةةةاا 
 ال يوجد   متواجد  العاملة م  الشباب
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

 تكةةةوين لجنةةةة مةةةن ممثلةةةي الجمعيةةةاا
المختةةةارة تنضةةةم إلةةةى اللجنةةةة الدائمةةةة 

 بالمجلس

شرو  و معةايير االختيةار 
واضةةةةةةةحة و مقبولةةةةةةةة مةةةةةةةن 

 الجمي 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

قةوائم بثسةةماء ممثلةةي 
الجمعيةةاا الةة.ين تةةم 
اختيةةةةةةةةةارهم ب ريقةةةةةةةةةة 

 شفافة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

الجمعيةةاا األهليةةة و 
وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةة واالتحةةاد 
العةةةةةةةةةةةام للجمعيةةةةةةةةةةةاا 

 متواجد األهلية

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
وضةةة  الئحةةةة العمةةةل للجنةةةة الدائمةةةة 

 بالمجلس و المجالس اإلقليمية

 ممثلةةةةةةةي الديئةةةةةةةاا بةةةةةةةول ف
لالليةةةةةةةةةةةةةةاا المقترحةةةةةةةةةةةةةةة و 

 التوافق عليدا
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

الئحة العمةل بدةا مةا 
يضمن تفعيةل آليةاا 

 التنسيق

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
ممثلةةةةةةةةةةةةةي الديئةةةةةةةةةةةةةاا 

 المختلفة
 متواجد

 

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

 
وضةةةةةة  خ ةةةةةةة متكاملةةةةةةة للمتابعةةةةةةة و 

 التقييم

المؤشةةةةةةراا الندائيةةةةةةة بعةةةةةةد 
فحةةةةةةةص انةةةةةةةةوال و  ةةةةةةةةرق 
الحصةةول علةةي معلوماتدةةا 
و الدراسةةةةةةةةةةةةةةةاا الكيفيةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الم لوبة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 االولي
خ ةةةةةةةةة المتابعةةةةةةةةةة و 

 التقييم الندائية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
ممثلةةةةةةةةةةةةةي الديئةةةةةةةةةةةةةاا 

 متواجد المختلفة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  

تحديةةةةد مسةةةةئول وحةةةةدة قيةةةةةاس األداء 
وتحديد  رق قيةاس األداء بةالوزاراا 
المختلفةةة علةةى المسةةتوياا: القةةومي، 
و مسةةةتوى المحاف ةةةة، ومسةةةتوى كةةةل 

 إدارة بكل محاف ة
عةدد وأنةوال أدواا القيةةاس 

 المستخدمة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

  رق قياس واضةحة 
تقةةةةةةةةةةةةةةةيس األبعةةةةةةةةةةةةةةةاد 
المختلفة و بنوعيةاا 
تتناسةةةب مةةة  مةةةا يةةةتم 

 قياسه

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
ممثلةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةوزاراا 

 متوجد والديئاا المختلفة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

ت ةةةةةوير و تحديةةةةةد آليةةةةةة داخةةةةةل كةةةةةل 
وزارة؛ لضةةةةةةةمان معرفةةةةةةةة الق اعةةةةةةةاا 
الفنيةةةةةة بةةةةةالوزارة بالخ ةةةةةة المقدمةةةةةة و 
العمةةةةةل مةةةةة  إدارة التخ ةةةةةي  بةةةةةالوزارة 
لمراعةةةةةاة تضةةةةةمين األنشةةةةة ة المتفةةةةةق 

 عليدا بخ ة الوزارة 

مؤسسةةةةةي التقةةةةةويم نتيجةةةةةة ال
عةةةةةةةةةةرض علةةةةةةةةةةى اللجنةةةةةةةةةةة ي

 ليةةةةةةااالمركزيةةةةةةة يوضةةةةةةح ا
 العمل

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 
 األولى

و قابلةة  آلياا سةدلة
 للت بيق

اإلداراا 
الفنيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة  

إداراا 
التخ ةةةةةةةةةةةةي  و 

 المالية

وزارتةةةةةي التخ ةةةةةي  و 
الماليةةةةةةةةةةة والمجلةةةةةةةةةةس 

 متواجد القومي للسكان

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  

ايجةةةاد آليةةةاا و تثشةةةيراا بق اعةةةاا 
الموازنةةةةةة بةةةةةالوزاراا تضةةةةةمن اتاحةةةةةة 
التمويةل مةن شةةدر يوليةو و لةيس مةةن 
نةةةوفمبر؛ لضةةةمان البةةةدء فةةةي أنشةةة ة 

 الخ ة من أول السنة المالية 

عةةدد و مناسةةةبة التثشةةةيراا 
السةةةةةةةةةةةةةةتخدام الموازنةةةةةةةةةةةةةةاا 

 المدرجة في النشا 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

البةةةةةةةةةدء فةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةة. 
الخ ةةةةة  مةةةةةن شةةةةةدر 

 يوليو

اإلداراا 
الفنيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة  

إداراا 
التخ ةةةةةةةةةةةةي  و 

 المالية

وزارتةةةةةي التخ ةةةةةي  و 
الماليةةةةةةةةةةة والمجلةةةةةةةةةةس 

 متواجد القومي للسكان

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  

وضةةة  آليةةةة تمثيةةةل الق ةةةال الخةةةاص 
وق ال االعمال مةن خةالل اتحةاداا 

 الصناعاا المختلفة

المتفةةةةةةةق وثةةةةةةةائق اآلليةةةةةةةاا 
ممثلةةةي الق ةةةال  عليدةةةا مةةة 
 الخاص

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 
 األولى

آلياا سةدلة و قابلةة 
 للت بيق

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
ممثلةةةةةةةةةةةةةةي الق ةةةةةةةةةةةةةةال 

 متواجد الخاص

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  

وض  الئحة العمل م  الق ال 
 الخاص

 
 
 

وثيقة اآللياا التي تم 
إدراجدا من وجدة ن ر 

 ممثلي الديئاا

السنة 
 األولى

العمل بدا ما الئحة 
يضمن تفعيل آلياا 
التنسيق و العمل 

 المشترك

المجلس 
القومي 
 للسكان

ممثلي الق ال 
 الخاص

إعداد أنظمة  متواجد
العمل وتدريب 
 المشاركين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
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التمويل من 
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وطريقة  الفجوة
 معالجتها

تهيئـــــــــــة العـــــــــــاملين 
بالمؤسسات المختلفة، 
و تــــــــــــــــــوفير األدوات  
للعمل لتحقيـق أهـداف 

 االستراتيجية

تةةةةدريب المسةةةةئولين و صةةةةنال القةةةةرار 
علةةةةةى تبنةةةةةي السياسةةةةةاا المسةةةةةتجيبة 

 للنول 

حزمةةةةةةة البةةةةةةرامج الخاصةةةةةةة 
بالقضةةةةةةةةةةةةةةةةةةية بالديئةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 المختلفة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

وضةةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج 
واضةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة يةةةةةةةةةةةةةةةةةةتم 
تخصةةةيص موازنةةةاا 

 لدا
التنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اإلدارية

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزاراا و 
المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا .اا 

 متواجد الصلة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

 التعليم
ت ةةةةةةوير  ةةةةةةرق التةةةةةةدريس و تثهيةةةةةةل 

 المعلم نفسيا  و مدنيا  

 اا/ معلمةةة ينمةةةمعلعةةةدد ال
لةةديدم القةةدرة علةةى مناقشةةة 
 تثهيل مدني سنتين القضية فكري ا و عملي ا  

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والتعليم

المجلةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةومى  
للسةةةةةةةةةكان والجدةةةةةةةةةاا 
المانحةةةةة و المجتمةةةة  

 ال يوجد  متواجد المدني

  

دعةةم دور األخصةةائي االجتمةةاعي و 
النفسةةةةةي بةةةةةوزارة التعلةةةةةيم بالتةةةةةدريب و 

 التثهيل نحو القضية 

تقةةةارير توضةةةح نتةةةائج دور 
األخصةةةةةائي فةةةةةي التعامةةةةةل 
 سنتين م  المتعلمة و أسرتدا  

دعةةةةةةةةةةةةةةةم نفسةةةةةةةةةةةةةةةي و 
اجتمةةةاعي للمةةةتعلم و 

 األسرة
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 التعليم
وزارة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة و 

 ال يوجد  متواجد المجتم  المدني

  
إعداد دليةل معلةم للقةيم األخالقيةة، و 

 مفدوم الموا نة   

دليةةةةةةةةةةل متكامةةةةةةةةةةل يمكةةةةةةةةةةن 
اسةةةةةةتخدامه فةةةةةةي أغةةةةةةراض 

 مختلفة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى
وسةةةةةةةيلة للتةةةةةةةدريب و 

 المتابعة و التقويم
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ال يوجد  متواجد الجداا المانحة  والتعليم

  
إدراج القضةةةةةةةية فةةةةةةةي منةةةةةةةاهج محةةةةةةةو 

 األمية

أالمناهج الجديةدة متضةمنة 
الرسةةةةةائل الم لوبةةةةةة تجةةةةةةا  

 القضية
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 برامج تشمل القضية األولى
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتعليم
المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 

 متواجد للسكان 

والخطة المتكاملة 
ـــــــــــــــــــــات  للمعلوم
 والتعليم واالتصال

  

إدراج القضةةية فةةي المنةةاهج التعليميةةة 
 –اجتمةةةةةةاعي  –بمن ةةةةةةور )حقةةةةةةوقي 

 صحي( 

منةةاهج م ةةورة مةةدرج بدةةا  
أهةةةةم القضةةةةايا التةةةةي تةةةةؤثر 
فةةةي خفةةةةض نسةةةبة الةةةةزواج 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 
 األولى

منةةةةةةةةةةةةةةةاهج تشةةةةةةةةةةةةةةةمل 
 القضية

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
 ال يوجد  متواجد جداا مانحة التعليم
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 المبكر  

 

إعةةةةةةةةادة الن ةةةةةةةةر فةةةةةةةةي السياسةةةةةةةةاا و 
التشةةةةةةةةةةةةريعاا و قةةةةةةةةةةةةوانين العمليةةةةةةةةةةةةة 

 التعليمية )السن و الغراماا   (

فةةةةةةةةةةةةةتح قنةةةةةةةةةةةةةواا لقبةةةةةةةةةةةةةول 
المتسةةةةةةربين و المتسةةةةةةرباا 
وخاصةةةةةة الالتةةةةةي تةةةةةزوجن 
فةةي سةةةن مبكةةةرة السةةةتكمال 

رفةةةةةةةةةةةةةةةةة   -4تعلةةةةةةةةةةةةةةةةةيمدن  
الغرامةةاا علةةى التسةةرب و 

 سنتين وجود آلياا لمتابعته

اجمةةةةةةةةةةالي القةةةةةةةةةةوانين 
المعدلةةةةةةة و المفعلةةةةةةة 

 في الواق 
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتعليم

مجلةةةةةةةةةةةةةس الشةةةةةةةةةةةةةعب 
والقةةةةومي لألمومةةةةة و 
ال فولةةةةةةةةةةة ومجلةةةةةةةةةةس 

 ال يوجد  متواجد الوزراء 

 العدل 

إعةةةادة الن ةةةر فةةةي تشةةةريعاا قةةةانوني 
ال فةةل و الةةزواج و غيرهةةا؛ لتتماشةةى 

 م  مواد الدستور

مراجعةةةة القةةةوانين؛ للتوسةةة  
فةةةةةةةةي محاصةةةةةةةةةرة فجةةةةةةةةةواا 

 سنتين الزواج المبكر

تعةةةةةةةةةةةةةديل القةةةةةةةةةةةةةوانين 
وتحديةةةةةةةةةةةةةةد آليةةةةةةةةةةةةةةاا 

 الت بيق

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 االمومة
وزارة العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  و 

 يوجدال   متواجد مجلس الوزراء 

  

تةةةةدريب المستشةةةةارين علةةةةى الثغةةةةراا 
الموجةةةةةةةودة بالقةةةةةةةانون و أسةةةةةةةبابدا، و 

 نشر وجدة ن رهم فيدا
زيةةةةةادة القةةةةةدرة علةةةةةى تنفيةةةةة. 

 سنتين القوانين

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
وكةةةةةةةةةةالء النيابةةةةةةةةةةة و 

 المستشارين

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 متواجد وزارة العدل االمومة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
عمةةل نشةةراا دوريةةة للسةةادة القضةةاة، 

 و المستشارين، و ضبا  الشر ة
زيةةةةةادة القةةةةةدرة علةةةةةى تنفيةةةةة. 

 سنتين القوانين
تحسةةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةةدرا 
 الشر ة، و القضاء

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 متواجد وزارة العدل والداخلية االمومة

الخطــة المتكاملــة 
ـــــــــــــــــــــات  للمعلوم
 والتعليم واالتصال
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الجهة 
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 معالجتها

 األوقاف

كتيبةةةةةةةةاا خاصةةةةةةةةة إعةةةةةةةةداد و  بةةةةةةةة  
بالموضةةةةةول، و تةةةةةوفير مةةةةةادة علميةةةةةة 

 مدققة لتصحيح المفاهيم

زيةةةةةةةةادة أعةةةةةةةةداد االئمةةةةةةةةة و 
الدعاة المؤيدين للقضةية و 
الناشةةةةة ين فةةةةةةي التصةةةةةةدي 

 سنتين لمواجدتدا 
إعةةةةةةةةةةةداد و تثقيةةةةةةةةةةةف 

 الدعاة 

األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
واألوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف 

 والكنيسة

الصةةةةةحة  –اإلعةةةةةالم 
 –الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب  –

 متواجد الجمعياا األهلية

المتكاملــة الخطــة 
ـــــــــــــــــــــات  للمعلوم
 والتعليم واالتصال

  
توعية للدعاة و استصدار الةرأي مةن 

 قبل هيئة الفتوى أو كبار العلماء

زيادة أعداد االئمة والةدعاة 
المؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين للقضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
والناشةةةة ين فةةةةي التصةةةةدي 

 لمواجدتدا 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى
تثقيةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةدعاة و 

 إعدادهم 

األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
واألوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف 

 والكنيسة

 الصةةةةةحة –اإلعةةةةةالم 
 –الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب  –

 تحتاج الي زيادة  متواجد الجمعياا األهلية

  

تةةةةةةةةةةدريب األئمةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي المنةةةةةةةةةةةا ق 
المشتعلة؛ لتحويةل الفكةر الةديني إلةى 
فكةةةةةةةةةر دينةةةةةةةةةي اجتمةةةةةةةةةاعي )تحويةةةةةةةةةل 
 المفاهيم الخا ئة لمفاهيم صحيحة(

زيةةةةةادة قةةةةةدرة األئمةةةةةة علةةةةةى 
 الحوار في ه.  القضايا

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 
 األولى

كةةةةةوادر مةةةةةن األئمةةةةةة 
المةةةةةةةةدربين والةةةةةةةةدعاة 

والةةةةةةةةةةةواعين بثبعةةةةةةةةةةةاد 
 القضية

األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
واألوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف 

 والكنيسة

الصةةةةةحة  –اإلعةةةةةالم 
 –الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب  –

 متواجد الجمعياا األهلية

عـــــــداد أنظمـــــــة  
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
توعيةةةةةة الةةةةةدعاة بالمضةةةةةار الخاصةةةةةة 

 بالقضية

زيادة إعداد األئمة والةدعاة 
المؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين للقضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
والناشةةةة ين فةةةةي التصةةةةدي 

 سنتين لمواجدتدا 
تثقيةةةةةةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةةةةةةدعاة 

عدادهم   وا 

األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
واألوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف 

 والكنيسة

الصةةةةةحة  –اإلعةةةةةالم 
 –الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب  –

 متواجد الجمعياا األهلية

عـــــــــداد أنظمـــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

 اإلعالم
تدريب اإلعالميين والعاملين بوسةائل 

 اإلعالم و االتصال الجماهيري

زيةةةةةةةةةادة عةةةةةةةةةدد المدتمةةةةةةةةةةين 
والمثقفين بثبعاد القضةية و 
أسةةةةةةةةةةةاليب تناولدةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةي 
ق اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 

 سنتين المختلفة

كةةةةةةةةةةةةوادر إعالميةةةةةةةةةةةةة 
لةةةةةةةةةةةةةةةةةديدا الةةةةةةةةةةةةةةةةةوعي 

 بالقضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 
واألمومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وال فولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اإلعةةةةةةةةةةةالم والثقافةةةةةةةةةةةة 
والديئةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةة 

 متواجد لالستعالماا

عـــــــداد أنظمـــــــة  
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين
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 والقومي للمرأة

  

تدريب القائمين باالتصال الشخصةي 
)مةن الةوزاراا المختلفةة و الجمعيةاا 

 األهلية(

زيةةةةةةةةةةةادة قةةةةةةةةةةةدرة العةةةةةةةةةةةاملين 
باالتصال الشخصةى علةى 
تنةةةةةةةةاول القضةةةةةةةةية ضةةةةةةةةمن 
 سنتين قضايا السكان و التنمية

تغييةةةةةةةةةةةةةةر ثقافةةةةةةةةةةةةةةة و 
قةةةةةةةةةةدراا االتصةةةةةةةةةةال 

 الشخصى

الجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
األهليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 المختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة
المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 
األمومةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
ال فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
 القومي للمرأة

الثقافةةةةة و الزراعةةةةة و 
الصةةةةةةةةةةحة و القةةةةةةةةةةوى 
العاملةةةةةةةةة و الشةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 متواجد األوقاف و األزهر

عـــــــداد أنظمـــــــة  
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

الشةةةةئون االجتماعيةةةةة و 
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 للجمعياا
تقةةةةةةةةةديم الةةةةةةةةةدعم الفنةةةةةةةةةي و البشةةةةةةةةةري 

 للجمعياا األهلية الشريكة

زيةةةادة قةةةدرة العةةةاملين علةةةى 
تحديةةةةةةةةةةةد أنةةةةةةةةةةةوال العمةةةةةةةةةةةل 
المشةةةةةةةةةةةةةةةةترك و تنفيةةةةةةةةةةةةةةةة.ها 
بالتنسةةةةةةةةيق مةةةةةةةة  الجدةةةةةةةةاا 

 سنتين األخرى

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
الجمعيةةةةةةاا الم لةةةةةةة 
فةةةةي التصةةةةدي لدةةةة.  

 القضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

و وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 متواجد للجمعياا

عـــــــداد أنظمـــــــة  
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

إدارة حركةةةةةةةةةة لتنشةةةةةةةةةي  الت ةةةةةةةةةول، و 
للوصةةول إلةةى المجتمعةةاا و تن يمةةه 

الجماعةةةةةةةاا المسةةةةةةةتددفة، و التةةةةةةةثثير 
 فيدا بشكل مباشر

زيةةةةةةةةةةادة عةةةةةةةةةةدد العةةةةةةةةةةاملين 
 سنتين لمواجدة القضية

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
الجمعيةةةةةةاا الم لةةةةةةة 
فةةةةي التصةةةةدي لدةةةة.  

 القضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةة واالتحةةاد 

 غير كافي  العام للجمعياا

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
وتــــــدريب العمــــــل 
 المشاركين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
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التمويل من 
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وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

تةةةةةةةةةةدريب المت ةةةةةةةةةةوعين و خريجةةةةةةةةةةي 
الجامعةةةةةةاا الةةةةةة.ين يةةةةةةؤدون الخدمةةةةةةة 
العامة  و اإلخصةائيين االجتمةاعيين 
بوحةةداا  األسةةرة و ال فةةل لمواجدةةة 

 ال اهرة
زيةةةادة عةةةدد القةةةادرين علةةةى 

 سنتين مواجدة القضية

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةباب علةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 التصدي للقضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون وزارة 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 غير كافي للجمعياا

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
تةةدريب و إعةةداد أفةةراد مةةن مجموعةةةة 

 وزارة القوى العاملة لتوعية األسر
زيةةادة عةةدد المةةدربين علةةى 

 سنتين توعية األسر بالقضية

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةباب علةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 التصدي للقضية
وزارة القةةةةةةةةةةةةةوى 

 العاملة
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 متواجد للجمعياا

عـــــــداد أنظمـــــــة  
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

إصةةةةةةدار دليةةةةةةل ارشةةةةةةادي اجتمةةةةةةاعي 
لتوجيةةةةة العةةةةاملين مةةةةن اإلخصةةةةائيين  
االجتمةةاعيين والنفسةةيين والمت ةةوعين  

 للتعامل م  القضية
زيةةادة القةةدرة علةةى مواجدةةة 

 سنتين القضية

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةباب علةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 للقضيةالتصدي 

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةة واالتحةةاد 

 غير كافي العام للجمعياا

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

 الداخلية

إعداد دليل اجتماعي شر ي إلرشاد 
العةةةةاملين بثقسةةةةام الشةةةةر ة؛ للتعامةةةةل 
مةةةةة  الحةةةةةاالا المختلفةةةةةة مةةةةةن أنةةةةةوال 
الةةةةةةةزواج المبكةةةةةةةر، و خاصةةةةةةةة فيمةةةةةةةا 

 بث فال الشوارليختص 

زيةةادة قةةدرة أقسةةام الشةةر ة 
و المجتمةةةةةةةةةةةةة  للتصةةةةةةةةةةةةةدى 
للقضةةية بثبعادهةةا القانونيةةة 
 سنتين و االجتماعية و التنموية

تحسةةةةةةين قةةةةةةدرة وزارة 
الداخلية للتعامل مة  

 القضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومى 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واالمومة

 وزارة الداخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
للجمعيةةةةةةةةةةةةةاا و وزارة 
 متواجد الشئون االجتماعية

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
تدريب ضةبا  األقسةام علةى القضةية 

 و التكييف القانوني للحاالا
زيةةةةةادة القةةةةةدرة علةةةةةى تنفيةةةةة. 

 سنتين القوانين
تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 

 الضبا 

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 متواجد وزارة الداخلية االمومة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين
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ضةةةبا  الشةةةر ة و العةةةاملين  تةةةدريب
باألقسةةةام علةةةةى التعامةةةةل مةةةة  أ فةةةةال 
الشةةةةةوارل )العالقةةةةةاا المحتملةةةةةة بةةةةةين 

 الجنسين(
زيةةةةةادة القةةةةةدرة علةةةةةى تنفيةةةةة. 

 سنتين القوانين

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
الضةةبا  و العةةاملين 
باقسةةةةةةةةةةام و مراكةةةةةةةةةةز 

 الشر ة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 متواجد وزارة الداخلية االمومة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
وتــــــدريب العمــــــل 
 المشاركين

  

تةةةةةةدريب السةةةةةةادة المستشةةةةةةارين علةةةةةةى 
القضةةايا و التعامةةل معدةةا تلةةك أبعةةاد 

 بضمير القضاة المستقر
زيةةةةةادة القةةةةةدرة علةةةةةى تنفيةةةةة. 

 سنتين القوانين

تحسةةةةةةةةةةةةةين قةةةةةةةةةةةةةدراا 
وكةةةةةةةةةةالء النيابةةةةةةةةةةة و 

 المستشارين

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 متواجد وزارة العدل االمومة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

استكمال آليـات العمـل 
من مستوى المحافظـة 
 إلى القرية أو المدينة

تةةدريب أعضةةاء اللجنةةة المحليةةة التةةي 
يةةتم تكويندةةا علةةى مسةةتوى المحاف ةةة 
و المركزعلةةةةى اإلجةةةةراءاا و  ريقةةةةة 

 العمل 

القةةةةةدرة علةةةةةى التخ ةةةةةي  و 
التنفي. على مستوى اإلدارة 

 سنتين بكل محاف ة
تحسين قةدراا فريةق 

 العمل

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان
الةةةةوزاراا و الديئةةةةاا 
 متواجد الحكومية و األهلية

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  

اسةةتكمال آليةةاا التنسةةيق و المتابعةةة 
بةةةين الديئةةةاا المختلفةةةة علةةةى جميةةة  
المسةةةتوياا، و دعةةةم الالمركزيةةةة فةةةي 

 العمل
استكمال النمةا.ج وأسةاليب 

 العمل و رق التقارير
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 تحسين آلياا العمل األولى

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

المحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف ين 
والسةةةةةةةةةةةكرتير العةةةةةةةةةةةام 
وممثلةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةوزاراا 

 متواجد المختلفة

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

اسةةةةتكمال آليةةةةاا تمويةةةةل الجمعيةةةةاا 
األهلية من المؤسسةاا الحكوميةة أو 
الجدةةةاا المانحةةةة، و وضةةة  القضةةةية 

 على اولوياا العمل
آلياا واضحة للتعامل م  

 الجمعياا األهلية
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 تحسين آلياا العمل األولى

الةةةةةةةةةةةةةةوزاراا و 
الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 المختلفة
المجلةةةةةةةةس اإلقليمةةةةةةةةي 

 غير كافي للسكان

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين
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تحديةةةةةةةةد أدوار الجمعيةةةةةةةةةاا األهليةةةةةةةةةة 
بالمنةةا ق المختلفةةة، و وضةة  خ ةة  

 آلياا و خ   العمل لدا
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 تحسين آلياا العمل األولى

المجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالس 
االقليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 للسكان

االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
للجمعيةةةةةةةةةةةةةاا و وزارة 
 ال يوجد  متواجد الشئون االجتماعية

  

حملةةةةةةةة دعةةةةةةةوة لكسةةةةةةةب التثييةةةةةةةد، و 
مسةةةةةةةةةةاندة القيةةةةةةةةةةاداا الشةةةةةةةةةةعبية، و 
المحليةةةةةةةةةةةة، و صةةةةةةةةةةةانعي القةةةةةةةةةةةرار؛ 
 ةإلدخةةةةةال خدمةةةةةة عيةةةةةاداا صةةةةةديق

للشةةةةةباب ضةةةةةمن وحةةةةةداا الرعايةةةةةة 
 األساسية

نسةةةةةةةةةةبة مقةةةةةةةةةةدمي الةةةةةةةةةةةدعم  
 سنتين للقضية 

كسب تثييد القيةاداا 
الشةةةةةةعبية وصةةةةةةانعي 

 القرار

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

 -وزارة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة 
 -األعةةةةةةالم -التعلةةةةةةيم

 االجتماعيالتضامن 
األوقةةاف والكنيسةةة  –
المجلةةةةس  -العةةةةدل -

القةةةةةةةةةةةةةومى لحقةةةةةةةةةةةةةوق 
الجمعيةةاا  -األنسةةان

األهليةةةةة العاملةةةةة فةةةةي 
 ال يوجد  متواجد ه.ا المجال

  

ربةة  منحةةة الةةزواج مةةن وزارة الشةةئون 
االجتماعيةةة بةةزواج الفتةةاة والفتةةى بعةةد 

عةةةةةام و اسةةةةةتكمال األوراق  08سةةةةةن 
 الرسمية

نسةةةةةةةةةةةةةةةبة المسةةةةةةةةةةةةةةةتفيدين و 
 مستمر همعدادا

انخفةةةةةةةةةةةةاض نسةةةةةةةةةةةةبة 
الةةةةةةةةةةةةةزواج المبكةةةةةةةةةةةةةر 
 والممارساا الضارة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةة واالتحةةاد 

 ال يوجد  متواجد العام للجمعياا
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مراجعةة المةةواد اإلعالميةة و الرسةةائل 
الخاصة بصحة الشباب و المراهقين 

 و إنتاج مواد تثقيفية و إعالمية 
نسةةةةةةبة المةةةةةةواد اإلعالميةةةةةةة 

 مستمر التي تم تحديثدا

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد تثقيفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
عالميةةةةةةةةة لصةةةةةةةةحة  وا 
 الشباب والمراهقين

وزارة الصةةةةةحة 
 والسكان 

الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
-لإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتعالماا  
 –وزارة األعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 

وزارة الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
 متواجد الجمعياا األهلية

الخطــة المتكاملــة 
ـــــــــــــــــــــات  للمعلوم
 والتعليم واالتصال

  

إجةةةةةةةةةراء زيةةةةةةةةةاراا منزليةةةةةةةةةة للتةةةةةةةةةرويج 
للعياداا التةي تقةدم خةدماا الصةحة 
اإلنجابيةةةةةةة للشةةةةةةباب و المةةةةةةراهقين و 
.لةةةةةك مةةةةةن قبةةةةةل الرائةةةةةداا الريفيةةةةةاا 
بةةةةةةةةةةوزارة الصةةةةةةةةةةحة بالتعةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةة  

 األهلية الجمعياا
نسةةةةبة الشةةةةةباب المتةةةةةرددين 

 مستمر على العياداا

معرفةةةةةةةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةةةةةةةر 
لخةةةةةةةةدماا الصةةةةةةةةحة 
اإلنجابيةةةةةة للشةةةةةباب، 
و زيادة ال لب على 
 الخدمة المتخصصة

وزارة الصةةةةةحة 
 والسكان 

الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
-لإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتعالماا  
 -وزارة األعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 

الجمعيةةةةةةةاا األهليةةةةةةةة 
العاملةةةةةةةةة فةةةةةةةةي هةةةةةةةة.ا 

 ال يوجد  متواجد المجال

  

عيةةةةةةاداا للصةةةةةةحة  2عةةةةةةدد تجديةةةةةةز 
اإلنجابيةةةةة صةةةةديقة للشةةةةباب كتجربةةةةة 

 استرشاديه في أماكن مختارة

نسبة التردد على العياداا 
و أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدماا 

 المستخدمة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

اسةةةةةةةةةتكمال نمةةةةةةةةةو.ج 
للعيةةةةةاداا الصةةةةةديقة 

 للشباب
وزارة الصةةةةةحة 

 والسكان 

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومى 
للسةةةةةةةةةةكان المجلةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةومى لل فولةةةةةةةةةةةةة 
–واألمومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ا األهليةةةةةةةة الجمعيةةةةةةةا
 ال يوجد متواجد في ه.ا المجال

  

مراجعةةةةةةةةةةةةةة و تحةةةةةةةةةةةةةديث منةةةةةةةةةةةةةاهج و 
بروتةةةوكالا تقةةةديم خةةةدماا الصةةةحة 

 اإلنجابية
مةةةندج و برتةةةوكالا تقةةةديم 

 الخدمة
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى
نسةةةةبة اإلنجةةةةاز مةةةةن 

 المخ  
وزارة الصةةةةةحة 

 والسكان 

كليةةةةةةةةةةةاا ال ةةةةةةةةةةةةب و 
الجمعيةةةةةةةاا العاملةةةةةةةة 

 ال يوجد  متواجد في ه.ا المجال



 االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر
   

39 
 

 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  
تةةةدريب مقةةةدمى الخدمةةةة علةةةى تقةةةديم 

 مستمر مقدمى خدمة مدربين خدماا الصحة اإلنجابية للشباب

نسةةةةةةةةةةةةةةةةة األ بةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
المةةةةةةةةةةةةةدربين علةةةةةةةةةةةةةى 

 الخدمة
وزارة الصةةةةةحة 

 والسكان 
الجمعيةةةةةةةاا العاملةةةةةةةة 

 ال يوجد  متواجد في ه.ا المجال
 المرحلة الثانية 

 األولى لمدة سنتين()النموذج التطبيقي( استهداف مركز في محافظة )نهاية السنة 
ليةةاا، و التعةةرف علةةى العناصةةر العمليةةة تدةةدف هةة.  المرحلةةة إلةةى تحويةةل اآلليةةاا التةةي تةةم ت ويرهةةا إلةةى عمةةل علةةى المسةةتوياا المختلفةةة؛ ممةةا يةةؤدي إلةةى تغييةةر علةةى األرض بدةةدف تجربةةة اآل

 ي المنا ق المختلفة باستخدام نفس األسلوب في اختيار األنش ة، و المتابعة، و التقويم، و تحسين االداءالمختلفة، و تحدياا الت بيق، و سرعة التغيير، و غيرها؛ مما يساعد على التوس  ف

إعـــــداد خطـــــة العمـــــل 
 اإلقليمية

اختيةةةةةار المحاف ةةةةةة التةةةةةي يةةةةةتم فيدةةةةةا 
التجربةةةةة بنةةةةاءا علةةةةى معةةةةايير تفشةةةةي 

 القضية في ه.  المحاف ة
اسةةةةم المحاف ةةةةة و موافقةةةةة 

 المحاف 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى
تنتشةةر بدةةا  محاف ةةة

 ال اهرة يتم اختيارها

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي 

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 
للمةةةةةةةةةرأة و المجلةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةومي لل فولةةةةةةةة و 

 ال يوجد متواجد االمومة

  

تكةةةةةةةوين اللجنةةةةةةةةة التنفي.يةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة 
للتنسةيق بةةين الجدةاا المختلفةةة علةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى المحاف ةةةةةةةةةةةةةةةة و اإلداراا 

 المعنية

لجنةةةةةةة ممثلةةةةةةة للديئةةةةةةاا و 
الةةةةةةةةةةةةةةوزاراا و المجتمةةةةةةةةةةةةةة  

 المدني
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

مجموعةةةةةةةة متكاملةةةةةةةة 
التعةةاون مةة  المكتةةب 

 اإلقليمي للسكان
ديةةةةةةةةوان عةةةةةةةةام 

 المحاف ة

المكتةةةةةةةةةب اإلقليمةةةةةةةةةي 
للمجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 

 متواجد للسكان

إعــــــداد أنظمــــــة  
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  
اختيار مركز لتنفية. اآلليةاا التةي تةم 

 ت ويرها
اسةةةةةةةم المركةةةةةةةةز و موافقةةةةةةةةة 

 رئيس الحي
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

إدارة بدةةةةةةةةةةةةا أعلةةةةةةةةةةةةى 
النسةةةةب مةةةةن الةةةةزواج 
المبكةةةةةةةةةر و أنواعةةةةةةةةةة 
التةةةةةةي تعةةةةةةد انتدةةةةةةاك 

 لحقوق الفتياا

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي 

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 
للمةةةةةةةةةرأة و المجلةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةومي لل فولةةةةةةةة و 

 متواجد األمومة

إعــــــداد أنظمــــــة  
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين
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ميدانيةةة )مسةةح إعةةداد و تنفيةة. دراسةةة 
األسةةةاس( علةةةى مسةةةتوى قةةةرى اإلدارة 
لقيةةةةةةةةاس نسةةةةةةةةب الةةةةةةةةزواج المبكةةةةةةةةر و 
انتدةةةةةةةاك حقةةةةةةةوق األ فةةةةةةةال خاصةةةةةةةة 

 الفتياا قبل البدء بالعمل

نسةةةةةةبة الةةةةةةزواج المبكةةةةةةر و 
متوس  العمر عنةد الةزواج 

 االول
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 األولى

تقريةةةةةةةةةةةةةةر الدراسةةةةةةةةةةةةةةة 
يحتةةةةةةةةةةةةةةةةةوي علةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 المؤشراا

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي 
لقةةةةةةةةةةةومى المجلةةةةةةةةةةةس ا

 متواجد لل فولة و األمومة

إعــــــداد أنظمــــــة  
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  

إعداد العاملين من الجداا المختلفة 
المشاركة للجنة التي يتم تكويندا 

على مستوى المركز و القرية للعمل 
و اتخا. جمي  اإلجراءاا لرف  

 قدراا العاملين المشاركين

مجموعة متكاملة التعاون 
اإلقليمي م  المكتب 

 للسكان
السنة 
 األولى

عاملين أكثر قدرة 
على العمل 
 الجماعي

المجلس 
القومي 

للسكان و 
 االقليمي 

ممثلي الوزاراا و 
الديئاا و الجمعياا 

 متواجد األهلية

إعداد أنظمة 
العمل و تدريب 
 المشاركين

  
سنواا  3إعداد خ ة للعمل لمدة 

 بالمركز م  تفاصيل السنة األولى

اختيار مجموعة 
التدخالا المناسبة من 

الوزاراا و الجمعياا  قبل
 األهلية

السنة 
 األولى

استكمال خ ة 
متكاملة موضحا 
بدا األدوار و 

مواعيد و أساليب و 
 مؤشراا القياس

المجلس 
القومي 

للسكان و 
 االقليمي 

ممثلي الديئاا و 
الوزاراا على 

مستوى اإلدارة و 
 متواجد الجمعياا األهلية

إعداد أنظمة 
العمل و تدريب 
 المشاركين

اعمال التنفيذ في 
 المركز/الحي

األنش ة بما يعود ايجابا على انخفاض معدالا  تقوم مجموعة العمل على مستوى اإلدارة باختيار، و ت وي  األنش ة التالية، و التعاون فنيا، و ماليا م  الوزارة المختصة من أجل تنفي.
 الخصائص السكانيةالزواج المبكر، و تحسن 

 
 

ــــــي  ــــــذ أنشــــــطة ف تنفي
 مجال التعليم

إنتشةةةةةةةار مةةةةةةةدارس صةةةةةةةديقة للبنةةةةةةةاا 
والفصةةةةةةل الواحةةةةةةد و التركيةةةةةةز علةةةةةةى 

عةةةةدد الملتحقةةةةاا بمةةةةدارس 
 المجتم 

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

الةةةةةةةزواج الحةةةةةةد مةةةةةةن 
 المبكر

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والتعليم

الجدةةةةةاا المانحةةةةةة و 
 دعم التعليم غير كافيأصةةةةةحاب المصةةةةةلحة  
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الريف و المنةا ق النائيةة ) المدرسةة 
آالف مدرسةةةةة 1المجتمعيةةةةة ( تةةةةوفير 

كةةل  0111)فصةةل( مجتمعيةةة بواقةة  
 عام  

 )المجتم  الريفي( 

  
تةةةةةوفير سةةةةةبل األمةةةةةن بالتنسةةةةةيق مةةةةة  

 الجداا المعنية 

وجةةةةةود رجةةةةةل أمةةةةةن  علةةةةةى 
األقةةةل مةةةدرب علةةةى إتخةةةا. 

 القرار في األزماا  
سةةةةةةةةةنواا  3

 دعم التعليم غير كافي المدنيالمجتم   وزارة الداخلية مجتم  آمن األولى

  
تدريب و توفير مسئولي أمن مدنيين 

 و خاصة من التعليم الفني
وجةةةةةود أفةةةةةراد أمةةةةةن بشةةةةةكل 

 أكبر و أكثر تدريبا
سةةةةةةةةةنواا  3

 وزارة الداخلية  مجتم  أكثر أمنا األولى
وزارة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

   متواجد التعليم

  

إنشاء مدارس مجتمعيةة  بمواصةفاا 
المتزوجةاا الالتةي خاصة  للسيداا 

تسةةةةربن بسةةةةبب الةةةةزواج تتناسةةةةب مةةةة  
  روفدن المجتمعية  

مجموعةةة متكاملةةة التعةةاون 
مةةةةةةةة  المكتةةةةةةةةب اإلقليمةةةةةةةةي 

 للسكان
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 

 الثانية

نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةر التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 
للمتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرباا و 
التوعيةةةةةةةةة بالقضةةةةةةةةايا 
المجتمعيةةة واألسةةرية 

 المختلفة
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتعليم 

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومى 
للسةةةةةةةةةكان والجدةةةةةةةةةاا 
المانحةةةةةةةة والمجتمةةةةةةة  

 دعم التعليم غير كافي المدني 

  

تةةدريب وتثهيةةل الوالةةدين علةةى الثقافةةة 
الوالديةةةةةةةةةةةةة ) اإلرشةةةةةةةةةةةةاد األسةةةةةةةةةةةةرى ( 

 المراهقين  بالتركيز على سيكولوجية

تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةارير األخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةائى 
االجتمةةةاعى والنفسةةةي عةةةن 
مةةةةدى التغيةةةةةر فةةةةةي سةةةةةلوك 

 الوالدين نحو األبناء  
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم نفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
واجتمةةةةةةاعى للمةةةةةةتعلم 

 واألسرة
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتعليم
وزارة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة و 

 المجتم  المدني
 متواجد

 
ــــيم و   دعــــم التعل

 مشروع تطبيقي

  

فةةةةتح قنةةةةواا اتصةةةةال بةةةةين المؤسسةةةةة 
التعليميةةةةةةة و المجتمةةةةةة  مةةةةةةن خةةةةةةالل 
ندواا و قوافل و ورش عمل و آليةة 

عةةةةةةةةن  اسةةةةةةةةتبيان لالهةةةةةةةةالي
 وجود قنواا االتصال

سةةةةةةةةةنواا  3
 وعي مجتمعي األولى

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 
 المجتم  المدني التعليم

 متواجد
 

ــــيم و   دعــــم التعل
 مشروع تطبيقي



 االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر
   

42 
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وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 لمجلس إدارة لكل مدرسة

  

النةةةةةةدواا التثقيفيةةةةةةة التةةةةةةي تسةةةةةةتددف 
المةةةةراهقين والشةةةةباب فةةةةي المراكةةةةز و 

 المدارس  

نتةةةةةائج اسةةةةةتبياناا توضةةةةةح 
آراء المةةةةةةةةةةةةةةةراهقين نحةةةةةةةةةةةةةةةو 

 القضية  
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم نفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
واجتماعى للمتعلم و 

 األسرة
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 التعليم
وزارة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة و 

 المجتم  المدني
 متواجد

  مشروع تطبيقي 

  
االهتمةةةةةةةةةةام باألنشةةةةةةةةةة ة الصةةةةةةةةةةفية و 

 الالصفية

إقامة المعسكراا و عمل  
نةةةةةةةوادى صةةةةةةةيفية و عمةةةةةةةل 
نةةةةةةةةةةةةةةةةةدواا و مةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمراا 
للمتعلمةةةةةةةةةةةةةةةةين و أوليةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

 األمور 
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةةةةلوكى 
لألفضل و دعةم قةيم 
 االنتماء و الموا نة

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والتعليم

الجداا المانحةة ، و 
 متواجد المستثمرين  

 دعــــــم التعلــــــيم و
 مشروع تطبيقي

ــــــي  ــــــذ أنشــــــطة ف تنفي
مجــــــــــــــال التنميــــــــــــــة 

 االقتصادية
تةدريب الفتيةاا علةى الحةرف اليدويةة 

 .0-01من سن  
عةةةةةةةةةةدد الفتيةةةةةةةةةةاا المعةةةةةةةةةةدة  

 لسوق العمل
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تسةةةةةةةةةةةةت ي   فتيةةةةةةةةةةةةاا
كسةةةةب دخةةةةل مةةةةادي 

 من خالل عملدا

االتحةةةاد العةةةام 
للجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 األهلية
الجمعياا و الديئاا 
 دعم التنمية  متواجد األهلية و األجنبية 

  

انشةةةاء مشةةةروعاا صةةةغيرة و رب دةةةا 
بصةةةةةةةناعاا أكبةةةةةةةر داخةةةةةةةل منةةةةةةةا ق 

 انتشار القضية
عدد األسر التي يعمل بدا 

 فرد أو فردان
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
األسةةةرة يعمةةةل عائةةةل 

 و توافر فرص عمل

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندوق 
االجتمةةةةةةةةةةةةةاعي 
للتنميةةةةةة ووزارة 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 

 االجتماعية
الجمعيةةةةاا والديئةةةةاا 

 دعم التنمية غير كافي األهلية واألجنبية 
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ت ةةةةوير مشةةةةروعاا إلحيةةةةاء الحةةةةرف 

 التراثية و تسويقدا و بيعدا
عدد األسر التي يعمل بدا 

 فرد أو فردان
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
األسةةةرة يعمةةةل عائةةةل 

 و توافر فرص عمل

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندوق 
االجتمةةةةةةةةةةةةةاعي 
للتنميةةةةةة ووزارة 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 

 االجتماعية

الق ةةةةةةال الخةةةةةةاص و 
مؤسسةةةةةاا المجتمةةةةة  
المةةةةةةةدني و الجدةةةةةةةاا 

 دعم التنمية غير كافي المانحة

  

استخدام إداراا التنمية الزراعيةة فةي 
اسةةةةتدداف األسةةةةر األكثةةةةر فقةةةةرا فةةةةي 
المنةةةةةا ق الريفيةةةةةة لتعبئةةةةةة و تغليةةةةةف 

 عدد األسر المستفيدة المنتجاا الزراعية
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
أسةةةةةةةةر أكثةةةةةةةةر قةةةةةةةةدرة 

 وزارة الزراعة اقتصاديا

مؤسسةةةةةاا المجتمةةةةة  
المةةةةةةةةةةةدني والق ةةةةةةةةةةةال 

 دعم التنمية متواجد الخاص

  

ت وير مشروعاا داخةل المركةز بمةا 
يتناسةةةةةةب مةةةةةة  قةةةةةةدراتدا آخةةةةةة.ين فةةةةةةي 

 االعتبار خري ة مصر التنافسية
بدا عدد األسر التي يعمل 

 فرد أو فردان
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
عائةةةل األسةةةرة يعمةةةل 
 وتوافر فرص عمل

وزارة 
االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار 
واالتحاد العةام 

 للجمعياا

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندوق 

 مشروع تطبيقي متواجد االجتماعي
تنفيــــــــــــــذ أنشـــــــــــــــطة 
اقتصـــــــــادية داعمـــــــــة 
ـــــــــــــال  ـــــــــــــاء األطف لبق
بالمـــــدارس و خاصـــــة 

 دعم عيني لألسر الفقيرة المستددفة   الفتيات

توزيةةةةةةةة  حصةةةةةةةةص زيةةةةةةةةادة 
تموينيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و مالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 

تقليةةةةةةةةل نسةةةةةةةةبة لأل فةةةةةةةةال و 
ألوليةةةةةةاء األمةةةةةةور  الب الةةةةةةة
 العا لين 

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

رفةةة  مسةةةتوى األسةةةرة 
 االقتصادى

وزارة الشةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة 
والجمعيةةةةةةةةةةةةةاا 

 األهلية

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةة ورجةةةةةال 
أعمةةةةال والمؤسسةةةةاا 

 مشروع تطبيقي متواجد .اا الصلة 

  
قوافةةةةةةةل األوراق الثبوتيةةةةةةةة للةةةةةةةزواج و 

 األ فال
إعداد ما تم عمةل االثبةاا 
 لدم و النسب من الزيجاا

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 
 الثانية

ارتفال نسب التوثيق 
 للزواج

ديةةةةةةةةوان عةةةةةةةةام 
 المحاف ة

المجلةةةةةةةةس اإلقليمةةةةةةةةي 
 ال يوجد  متواجد للسكان
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وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

تشةةجي  المشةةروعاا الصةةغيرة داخةةل 
المةةةةةةدارس لخلةةةةةةق دخةةةةةةل للمتعلمةةةةةةين 

 وتشجيعدم على العمل

منتجةةةاا ينتجدةةةةا األ فةةةةال 
وأسةةةةةةةرهم تسةةةةةةةوق لصةةةةةةةالح 

 الفئاا المستددفة  
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
رفةةة  مسةةةتوى األسةةةرة 

 االقتصادى

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندوق 
الدعم والتربيةة 

 مشروع تطبيقي متواجد الجداا المانحة والتعليم

  

ربةةةةةة  أعمةةةةةةال السةةةةةةنة بمشةةةةةةروعاا  
جماعيةةةةةةة للمتعلمةةةةةةةين تشةةةةةةج  علةةةةةةةى 
إحتةةرام العمةةل اليةةدوي واالنتةةاج وروح 

 التعاون   

عمةةةةةل معةةةةةارض تسةةةةةةويقية 
يوجةةةةةةه دخلدةةةةةةا للمتعلمةةةةةةين 

ا  األكثر إحتياج 
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
بنةةةةاء اتجةةةةا  إيجةةةةابى 
 نحو العمل اليدوي

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والتعليم

وزارة الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والنقابةةةةةةةةاا الحرفيةةةةةةةةة 

الصةةةةةناعة و وغةةةةرف 
الق ةةةةةةال الخةةةةةةاص و 

  ال يوجد متواجد  الجداا المانحة

  

تةةةوفير الوجبةةةة المدرسةةةية مةةةن خةةةالل 
اسةةةتغالل التعلةةةةيم  -0التركيةةةز علةةةى 

الفنةةةةةي الزراعةةةةةي فةةةةةي تةةةةةوفير العةةةةةدد 
الكافي من الف يرة المدرسةية لصةالح 

 -4مشةةةةةةةةةرول رأس المةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةدائم  
وضةةة  و متابعةةةة المعةةةايير الصةةةةحية 

 للوجباا

جميةةةةةة  المةةةةةةدارس تغ يةةةةةةة 
االبتدائيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى األقةةةةةةةةل 
بالتغ.يةةةةةةةة المدرسةةةةةةةية فةةةةةةةي 

 نداية مدة الخ ة  
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

اإلقبةةال علةةى التعلةةيم 
و االنت ةةةةةام اليةةةةةومى 
بالمدرسةةة و تحسةةين 
صةةةةةةةةحة المتعلمةةةةةةةةين 
ممةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةى 
 تحصيل دراسي جيد

التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والتعليم

برنةةةةةةةةةةةةةةةامج الغةةةةةةةةةةةةةةة.اء 
العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمي و وزارة 
الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و وزارة 

الق ةةةةةةةال  الصةةةةةةةحة و
الخةةةاص الصةةةةناعاا 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيرة و وزارة 

 دعم التعليم غير كافي اإلدارة المحلية

  

تخفةةةةةةيض المصةةةةةةروفاا أو إلغاؤهةةةةةةا 
للفتيةةةةةةةةاا و تقةةةةةةةةديم مةةةةةةةةنح  دراسةةةةةةةةية 

 للمنت مين من الفئاا المستددفة 
إنخفةاض نسةب التسةرب و 

 الرسوب المتكرر  
السةةةةةةةةةةةةةةةةةنتين 

 اإلقبال على التعليم األوليتين
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتعليم

الق ةةةةةةةةةةةال الخةةةةةةةةةةةاص 
ومؤسسةةةاا المجتمةةة  
المةةةةةةةةةةدني والجدةةةةةةةةةةاا 

 دعم التعليم  متواجد المانحة
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ــــــي  ــــــذ أنشــــــطة ف تنفي
 مجال الصحة

تةةةةةةةوفير أخصةةةةةةةائى لتقةةةةةةةديم الخدمةةةةةةةة 
الصةةةةةةةةةحية و المشةةةةةةةةةورة للشةةةةةةةةةةباب و 
المراهقين مرتين في األسبول لتدريب 
مقةةدمي الخدمةةة علةةى رأس العمةةل و 
عةةةةةةةةةةالج الحةةةةةةةةةةاالا التةةةةةةةةةةي تحتةةةةةةةةةةاج 

 أخصائي

أخصةةةةائى نسةةةةاء و وجةةةةود 
توليةةةد و أخصةةةائى أ فةةةةال 
فةةي وحةةداا تقةةديم الخدمةةة 

 مرتين في األسبول
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

نسةةةةةةةةةةةبة المتةةةةةةةةةةةرددين 
علةةةةةةةةةةةةةةةةةى الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
باإلضةةافة إلةةى نسةةبة 
المةةةدربين علةةةى رأس 

 العمل
وزارة الصةةةةةحة 

 والسكان
الجمعيةةةةةةةاا العاملةةةةةةةة 

 دعم الصحة متواجد في ه.ا المجال

  

للشةباب تقديم خدماا صحة إنجابية 
والمةةةةةةةةراهقين مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل عيةةةةةةةةاداا 
صةةةةةديقة للشةةةةةباب بوحةةةةةداا الرعايةةةةةة 

 الصحية األساسية
تقةةةةةديم خدمةةةةةة .اا جةةةةةودة 

 للشباب والمراهقين
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

نسةةةةةةةةةةةبة المتةةةةةةةةةةةرددين 
علةةةةةةى العيةةةةةةادة مةةةةةةن 
اجمةةةةةةةالى العيةةةةةةةةاداا 

 األخر
وزارة الصةةةةةحة 

 والسكان

الجمعيةةةةةةةاا األهليةةةةةةةة 
العاملةةةةةةةةة فةةةةةةةةي هةةةةةةةة.ا 

 الصحةدعم   متواجد  المجال

  

تقةةديم الخةةدماا الصةةحية و التوعويةةة 
مباشةةةرة مةةةن خةةةالل القوافةةةل الخاصةةةة 

 بالوزاراا والمجتم  األهلي  

إنخفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاض معةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالا 
اإلصةةةةةةةةةةةةةةةابة بةةةةةةةةةةةةةةةاألمراض 
المعديةةةةةةةةةةة   و انخفةةةةةةةةةةاض 
 نسب الغياب و التسرب 

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

وعةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةحي و 
 حقوقي

وزارة الصةةةةةحة 
 والسكان

شةةةةةةةةةةةةةةةةعبة الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الصةةةحية فةةةي الغرفةةةة 

التجاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 دعم الصحة  متواجد والصناعية

أنشطة تغيير المفاهيم 
ــــة و المســــاندة  الثقافي

 ضية في خ بة الجمعةقالتناول لل المجتمعية

وعةةي أكبةةر و أكثةةر  دةور 
مةن خةالل  مساندة للقضةية
 دراساا نوعية

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

وعةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةحي و 
 حقوقي

وزارة األوقةةاف 
و األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 والكنيسة
المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 

 ال يوجد  متواجد للسكان

  
إدراج القضةةةةية فةةةةي دروس المسةةةةاجد 

 ما بين المغرب والعشاء
زيادة أعةداد المسةاجد التةي 

 تقوم بمناقشة القضية
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
رفةةة  الةةةوعي بموقةةةف 

 الدين من القضية
وزارة األوقةةاف 

 ال يوجد  متواجد ال يوجد و األزهر

 ال يوجد   متواجد ال يوجد الكنيسةرفةةة  الةةةوعي بموقةةةف سةةةةةةةةةنواا  3زيةةادة إعةةداد الكنةةائس التةةي  إدراج القضية في دروس الكنائس  
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 الدين من القضية األولى تقوم بمناقشة القضية

  

قوافل دعوية مةن علمةاء ومشةايخ و  
متخصصةةةةين )اسةةةةالمي و مسةةةةيحي( 
 م  أ باء و أخصائيين اجتماعيين

زيةةةةةةةةادة الةةةةةةةةوعي و تغييةةةةةةةةر 
المفةةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم بالجوانةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

 المختلفة للقضية
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

رفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعي 
بالجوانةةةةةب المختلفةةةةةة 

 للقضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 واالقليمي 

األوقةةةةاف واألزهةةةةر و 
الكنيسةةةةةةةةةةة ووزارتةةةةةةةةةةي 
الشةةةةةةةةةةئون والصةةةةةةةةةةحة 
 متواجد والجمعياا األهلية

الخطــة المتكاملــة 
ـــــــــــــــــــــات  للمعلوم
 والتعليم واالتصال

  

تقديم الدعم القانونى، واالجتماعى و 
االقتصةةادى للحةةاالا التةةي تعرضةةا 

 لمشاكل الزواج المبكر بثنواعدا

زيةةةةةةةةادة الةةةةةةةةوعي و تغييةةةةةةةةر 
المفةةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم بالجوانةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

 المختلفة للقضية
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

رفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعي 
بالجوانةةةةةب المختلفةةةةةة 

 للقضية

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةومي للمةةةرأة 
و المجلةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لالمومةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 ال فولة

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 مشروع تطبيقي متواجد األهليةوالجمعياا 

  
اسةةةةةةةتخدام الةةةةةةةدروس النسةةةةةةةائية يةةةةةةةوم 

 الجمعة في الدعوة للقضية

زيةةةةةةةةادة الةةةةةةةةوعي و تغييةةةةةةةةر 
المفةةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم بالجوانةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

 المختلفة للقضية
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
رفةةة  الةةةوعي بموقةةةف 

 الدين من القضية
وزارة األوقةةاف 

 ال يوجد  متواجد ال يوجد واألزهر

  

تثقيفيةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةديث و إنتةةةةةةةةةاج مةةةةةةةةةواد 
عالميةةةةة للمسةةةةاعدة علةةةةى توصةةةةيل  وا 

 المعلوماا

عةةةةةةةةةةدد و أنةةةةةةةةةةوال المةةةةةةةةةةواد 
العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةة و التثقيفيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
المختلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الموجدةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 للمجتمعاا المختلفة
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
مةةةةةةةةةةةةةةةواد إعالميةةةةةةةةةةةةةةةة 

 وتثقيفية حديثة

وزارة اإلعةةةةةالم 
والديئة العامةة 
لإلسةةةةتعالماا 
وقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 

 الثقافة 

وزارة الصحة والتعليم 
االجتماعيةةة والشةةئون 

والقةةةةةةةةةةةةةةوى العاملةةةةةةةةةةةةةةة 
والجمعيةةةةةاا العاملةةةةةة 

 متواجد في ه.ا المجال

الخطــة المتكاملــة 
ـــــــــــــــــــــات  للمعلوم
 والتعليم واالتصال
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

دعةةةةم مكاتةةةةب التوجيةةةةه واالستشةةةةاراا 
األسةةةرية و إنشةةةاء مكاتةةةب بالمنةةةا ق 

 المستددفة لمواجدة ال اهرة

عةةةةةدد المكاتةةةةةب الفعالةةةةةة و 
المكاتةةب الجديةةدة التةةي تةةم 

المنا ق التي إضافتدا في 
 تنتشر فيدا القضية

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

مكاتةةب فعالةةة تةةؤدي 
إلةةةى تغييةةةر المفةةةاهيم 

 و السلوكياا

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةومي للمةةةرأة 
و المجلةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 األمومة

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
 مشروع تطبيقي متواجد والجمعياا األهلية

  

إدارة حركةةةةةةةةةةةة لتنشةةةةةةةةةةةي  الت ةةةةةةةةةةةول و 
تن يمةةه للوصةةول إلةةى المجتمعةةاا و 
الجماعةةةاا المسةةةتددفة والتةةةثثير فيدةةةا 

 بشكل مباشر
عةةةةةدد المت ةةةةةوعين وأوجةةةةةه 

 الت ول
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

عةةةةةةةةةدد فعةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةن 
المت وعين من أجل 
جوانةةةةةةةةةةةب القضةةةةةةةةةةةية 

 المختلفة

االتحةةةاد العةةةام 
للجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 األهلية
المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 

 غير كافي للسكان
دعةةةم الشةةةراكة مةةة  

 المدنيالمجتم  

أنشــــطة رفــــع الــــوعي 
 وتغيير السلوك

إعةةةةداد أسةةةةابي  سةةةةكانية بةةةةين مراكةةةةز 
اإلعةةةةةةةالم و المةةةةةةةديرياا و الجدةةةةةةةاا 

 المسئولة

عةةةةةةةةدد األسةةةةةةةةابي ، وعةةةةةةةةدد 
الجدةةةةةةاا المشةةةةةةاركة بكةةةةةةل 
أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبول، و عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
الحاضةةةةةةةةرين، و القيةةةةةةةةاس؛ 
 لتغير المفاهيم قبل و بعد

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر

الديئةةةة العامةةةة 
لالسةةةةتعالماا 
و المجلةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

ديوان عام المحاف ةة 
والجمعيةةةةةاا األهليةةةةةة 

 متواجد والوزاراا المختلفة

مشةةةةرول ت بيقةةةةي  
و زيادة الموازنةاا 
بالديئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 المشاركة

  

اقامةةةةةةة دوري مةةةةةةدارس فةةةةةةي أنشةةةةةة ة 
دوريةةةةةةة يةةةةةةتم فيةةةةةةه تضةةةةةةمين حلقةةةةةةاا 

 نقاشية و رسائل عن ال اهرة
عةةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةةاركين مةةةةةةةةةةن 

 الشباب و االهالي
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر
التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتعليم
وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب 

 متواجد والرياضة
زيةةةةةةةةادة الموازنةةةةةةةةة  

 تدريجيا المدرجة

 

تكثيةةةةف األمسةةةةياا األدبيةةةةة والعلميةةةةة 
 والدينية في قصور الثقافة

عةةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةةاركين فةةةةةةةةةةي 
 األمسياا

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر
قصور الثقافةة 
 بوزارة الثقافة

الجمعيةةاا األهليةةة و 
الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 متواجد لالستعالماا
زيةةةةةةةةةةادة الموازنةةةةةةةةةةة 
  المدرجة تدريجيا
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

تن ةةةيم مسةةةابقاا إعالميةةةة و قوافةةةل  
مجةةةةةالا –كاريكةةةةةاتير –فنيةةةةةة )رسةةةةةم 

حةةةةائ  ( عةةةةن زواج القاصةةةةراا فةةةةي 
 وجدان الشباب 

عةةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةةاركين مةةةةةةةةةةن 
 الشباب و االهالي

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر
قصور الثقافةة 
 بوزارة الثقافة

الجمعيةةاا األهليةةة و 
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 متواجد لالستعالماا
زيةةةةةةةةادة الموازنةةةةةةةةة  

 المدرجة تدريجيا

  

تثسةةةةةيس موقةةةةة  الكترونةةةةةي لألنشةةةةة ة 
االسةةةتراتيجية و تسةةةويقدا مةةةن خةةةالل 

 اإلعالم
عةةةةةةةةدد الةةةةةةةةزوار للموقةةةةةةةة  و 

 ارائدم
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

و  الجمعيةةاا األهليةةة
الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعالماا و 
األمومةةةةةة و ال فولةةةةةة 

 ال يوجد  متواجد و المرأة

 عدد المشاهدين للبرامج برامج التوك شو و الدراما  
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر

الديئةةةة العامةةةة 
لإلسةةةةتعالماا 
و المجلةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

 للسكان

وزارة اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم و 
الثقافةةةةةةةةةة و الق ةةةةةةةةةال 
الخةةاص مةةن القنةةواا 
 الدعم اإلعالمي متواجد الخاصة و الفضائية

  
اسةةةةتخدام الصةةةةحف المحليةةةةة إللقةةةةاء 

 عدد المقاالا وتوزيعدا الضوء على ال اهرة
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر

مكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 
بالمحاف ةةةةةةةةةةةةةةةة 
مةةةةةة  المكتةةةةةةب 
اإلقليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
للمجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 

الجمعيةةاا األهليةةة و 
 الدعم اإلعالمي غير كافي نقابة الصحفيين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 للسكان

  

اسةةةةتغالل مواسةةةةم المشةةةةاهدة المكثفةةةةة 
كشةةةدر رمضةةةةان لبةةةةث درامةةةةا تنةةةةاقش 

 القضية او االعالن عن مخا رها
عدد و أنوال البث و مدى 

 استجابة الجمدور
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةية السةةةكانية و 

 الزواج المبكر

وزارة الثقافةةةةةةةةةةة 
والديئة العامةة 
 لالستعالماا

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 
 الدعم اإلعالمي غير كافي للسكان

  
اسةةةةةةةةتخدام رمةةةةةةةةوز الفةةةةةةةةن واإلعةةةةةةةةالم 

 للحديث عن مخا ر القضية
عةةةدد المدتمةةةين مةةةن رمةةةوز 

 اإلعالم بالقضية
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةةةةةةية السةةةةةةةةكانية 

 والزواج المبكر

الديئةةةة العامةةةة 
لإلسةةةةتعالماا 
و القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
لل فولةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 االمومة
المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 

 الدعم اإلعالمي غير كافي للسكان

  
تنشةةةةةةي  مسةةةةةةرح القريةةةةةةة، و عةةةةةةرض 
 القضية من خاللة بمختلف جوانبدا

عةةدد المسةةرحياا التةةي تةةم 
عرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا و عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 المشاهدين
 سةةةةةةةةةنواا 3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةةةةةةية السةةةةةةةةكانية 

 والزواج المبكر

وزارة الثقافةةةةةةةةةةة 
والديئة العامةة 
 مشروع تطبيقي متواجد الجمعياا األهلية لإلستعالماا

  

اسةةةةتخدام المرشةةةةدين الةةةةزراعيين فةةةةي 
عمليةةةةاا رفةةةة  الةةةةوعي بالقضةةةةية مةةةةن 

 خالل المدارس الحقلية

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول و 
الحاضةةةرين و مةةةدى تغيةةةر 

 المعلوماا و المفاهيم
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى

تغييةةةةةر الن ةةةةةرة إلةةةةةى 
القضةةةةةةةةية السةةةةةةةةكانية 

 مشروع تطبيقي متواجد الجمعياا األهلية وزارة الزراعة والزواج المبكر
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  
وجةةود الزائةةراا الصةةحياا بالمةةدارس 

 بصفة مستمرة  

إنخفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاض معةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالا 
اإلصةةةةةةةةةةةةةةةابة بةةةةةةةةةةةةةةةاألمراض 

 المعدية  
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
وعةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةحى و 

 حقوقى
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 والتعليم

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومى 
لألمومةةةةةة و ال فولةةةةةة 
و مؤسساا المجتم  

 مشروع تطبيقي متواجد المدني

  

نشةةر الةةوعي حةةول أهميةةة المشةةورة و 
فحةةةةص المقبلةةةةين علةةةةى الةةةةزواج مةةةةن 
 خالل األعالم الجماهيرى والمباشر

 زيةةةةةةةةةةةادة وعيةةةةةةةةةةةو اهتمةةةةةةةةةةةام 
الشةةةةباب بضةةةةرورة فحةةةةص 

مةةن خةةالل  مةةا قبةةل الةةزواج
 البحوث الميدانية

سةةةةةةةةةنواا  3
 األولى

نسةةةةبة الةةةة.ين أجةةةةروا 
الفحةةةةص فعليةةةةا  مةةةةن 
الحاصةةةةةةةةةةلين علةةةةةةةةةةى 

 الشدادة

وزارة الصةةةةةحة 
والسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 
والجمعيةةةةةةةةةةةةةاا 
  -األهليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الديئةةةة العامةةةة 
 لإلستعالماا

الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 -لإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتعالماا  

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومى 
وزارة  -للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 
وزارة  –الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 –التربيةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةيم 
وزارة التعلةةةةةيم العةةةةةالي 

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب  –
 ال يوجد  متواجد والرياضة

  

تنفيةةة. زيةةةارا منزليةةةة لرفةةة  الةةةوعى و 
زيةةادة ال لةةب علةةى الخدمةةة الصةةحية 

 زيادة ال لب على الخدمة المجدة للشباب و المراهقين
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
وعةةةةةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةةةةةحى 

 وحقوقى

وزارة الصةةةةةحة 
والسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 
الجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
األهليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
)الرائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداا 

 الريفياا(

الديئةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
-لالسةةةةةةةةةةةةةةةةتعالماا  
 -وزارة األعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 

الجمعيةةةةةةةاا األهليةةةةةةةة 
العاملةةةةةةةةة فةةةةةةةةي هةةةةةةةة.ا 

 مشروع تطبيقي  متواجد المجال
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

أعمـــــــال المتابعـــــــة و 
 التقويم

ت بيةةق ن ةةام المتابعةةة و التقةةويم بمةةا 
فيدا االتفاق على النما.ج و التقارير 
و المؤشةةراا التةةي يةةتم تجميعدةةا مةةن 

 عدد و نواحي القياس الجداا المختلفة
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر
آليةةةةةةةةةةةاا مسةةةةةةةةةةةتدامة 

 للمتابعة و التقويم

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 متواجد اللجنة المكونة واإلقليمي 

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

أعمةةةال متابعةةةة تنفيةةة. األنشةةة ة عةةةن 
 ريةةق حضةةور نمةةا.ج مةةن األنشةة ة 

 تقارير المتابعة للتثكد من جودتدا
الثالثةةةةة مةةةةن 

 مستمر

وضةةةةوح االيجابيةةةةاا 
و مةةةةةةا يحتةةةةةةاج إلةةةةةةى 

 تحسين

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 متواجد اللجنة المكونة واإلقليمي

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
أعمةةةال تجميةةة  و تحليةةةل مةةةا تةةةم مةةةن 

 تقارير المتابعة األنش ة
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر

وضةةةةوح االيجابيةةةةاا 
و مةةةةةةا يحتةةةةةةاج إلةةةةةةى 

 تحسين

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 متواجد اللجنة المكونة اإلقليمي

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

اسةةةةةتخدام البةةةةةاحثين الميةةةةةدانيين فةةةةةي 
رصد التقاليد و العةاداا الثقافيةة كةل 

 تقارير البحوث عام على مستوى المحاف ة
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر

بحةةةةةوث لدةةةةةا عالقةةةةةة 
بمشةةةةةةةاكل التنفيةةةةةةة. و 
قيةةاس النتةةائج و يةةتم 
مناقشةةةةةةةةةةةةةتدا علةةةةةةةةةةةةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى اإلدارة و 

 المحاف ة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 متواجد اللجنة المكونة اإلقليمي

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

تن ةةةةةيم مناقشةةةةةاا بؤريةةةةةة لجماعةةةةةاا 
القيةةةةةةةةةةةاداا ال بيعيةةةةةةةةةةةة المجتمعيةةةةةةةةةةةة 
 تقارير الحلقاابالمجتمعةةاا المحليةةة كةةل عةةام علةةى 

مةةةةن الثالثةةةةة 
 مستمر

متابعةةةةةةةةةةةةةةةةةة تغيةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا و 

 المفاهيم

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
 متواجد اللجنة المكونةللسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 اإلقليمي  مستوى كل قرية

  
اسةةةةةةتكمال نمةةةةةةا.ج أعةةةةةةداد الزيجةةةةةةاا 

 أعداد و نسب الزيجاا بالسن على مستوى المحاف ة
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر

متابعةةةةةةةةةةةةةةةةةة تغيةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا و 

 المفاهيم

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 متواجد اللجنة المكونة واإلقليمي 

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــل و تــــدريب 

 المشاركين

  
عةةةدد المسةةتفيدين مةةةن  تقيةةيمعمليةةاا 

 األعداد و النسب فرص عمل جديدة
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر

متابعةةة تةةوافر فةةرص 
العمةةةةةةةةةةةةةل و زيةةةةةةةةةةةةةادة 

 الدخل

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 متواجد اللجنة المكونة واإلقليمي

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  

دور الةةةةةةةةةةةةةةةةدعم  تقيةةةةةةةةةةةةةةةةيمعمليةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
االقتصةةةةةادي فةةةةةي بقةةةةةاء البنةةةةةاا فةةةةةي 

 تقارير البحوث المدارس
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر

متابعةةة تةةوافر فةةرص 
العمةةةةةةةةةةةةةل و زيةةةةةةةةةةةةةادة 

 الدخل

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 متواجد اللجنة المكونة واإلقليمي

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين

  
المةةةؤتمر السةةةنوي لتقةةةويم األنشةةة ة و 

 تحديد ما سيتم في العام التالي
تقةةةةةةةةةةةةةةةةارير و بحةةةةةةةةةةةةةةةةةوث و 

 مناقشاا
مةةةةن الثانيةةةةة 

 مستمر

توصةةياا يةةتم األخةة. 
بدةةا فةةي خ ةةة العةةام 

 التالي

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 متواجد اللجنة المكونة واإلقليمي

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

  

البةةةةةاحثين الميةةةةةدانيين فةةةةةي اسةةةةةتخدام 
رصةةد التقاليةةد والعةةاداا الثقافيةةة مةةن 

 خالل بحوث اجتماعية
بحةةوث اجتماعيةةة و نتةةائج 

 تصف المجتم 
سةةةةةةةةةنواا  3

 األولى
متابعةةة تغيةةر مفةةاهيم 

 المجتم 

وزارة الشةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةةةةة 
والجامعةةةةةةةةةةةةةةاا 
والجمعيةةةةةةةةةةةةةاا 

 مشروع تطبيقي متواجد   األهلية

  

تن ةةةةةيم مناقشةةةةةاا بؤريةةةةةة لجماعةةةةةاا 
القيةةةةةةةةةةةاداا ال بيعيةةةةةةةةةةةة المجتمعيةةةةةةةةةةةة 

   بالمجتمعاا المحلية 
سةةةةةةةةةنواا  3

   األولى

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان 

 مشروع تطبيقي متواجد   واإلقليمي
 المرحلة الثالثة

 سنوات( 3)استهداف المحافظات حيث تتفاقم الظاهرة( )نهاية السنة الثانية لمدة 
محاف ةاا علةى مسةتوى الجمدوريةة فةي جمية  إداراا هة.  المحاف ةاا باإلضةافة إلةى ت ةوير أسةاليب المتابعةة و التقةويم،        .هةو نقةل ألسةاليب العمةل التةي تةم تجربتدةا فةي إدارة أو إدارتةين إلةى هدف ه.  المرحلة 

 ياا تحضير، و استكمال، و نشر تقرير سنوي عن وض  قضية الزواج المبكر في جمدورية مصر العربيةو خاصة فيما يختص بثساليب الحوكمة من الجداا المختلفة من خالل المجلس القومي لالن، و آل

إعـــــداد خطـــــة العمـــــل 
 اإلقليمية بكل محافظة

تكةةةةةةةوين اللجنةةةةةةةةة التنفي.يةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة 
للتنسةيق بةةين الجدةاا المختلفةةة علةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى المحاف ةةةةةةةةةةةةةةةة و اإلداراا 

 المعنية

لجنةةةةةةة ممثلةةةةةةة للديئةةةةةةاا و 
لمجتمةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةوزاراا و ا

 المدني
نداية السةنة 

 الثانية

مجموعةةةةةةةة متكاملةةةةةةةة 
التعةةاون مةة  المكتةةب 

 اإلقليمي للسكان
ديةةةةةةةةوان عةةةةةةةةام 

 المحاف ة

المكتةةةةةةةةةب االقليمةةةةةةةةةي 
للمجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 

 ال يوجد متواجد للسكان

 

إعداد العاملين من الجداا المختلفة 
للعمةةةةةل و اتخةةةةةا. جميةةةةة  اإلجةةةةةراءاا 
لرف  قدراا العةاملين المشةاركين مةن 

 المحاف ة و اإلداراا التابعة لدا
ار تفةةال قةةدراا المجموعةةة 

 للعمل كفريق
الثانيةةةةةةةةةةةةةة و 

 الثالثة

فريةةةةةةةق أكثةةةةةةةر قةةةةةةةدرة 
علةةةةةةةى العمةةةةةةةل مةةةةةةةن 
أجةةةةةةةةةل الحةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن 

 ال اهرة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي

ممثلةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةوزاراا 
والديئةةاا والجمعيةةاا 

 متواجد األهلية

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين
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 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 

اإلعةةةةةةةداد و التنفيةةةةةةة. لقيةةةةةةةاس نسةةةةةةةب 
الةةةةزواج المبكةةةةر و انتداكةةةةاا حقةةةةوق 
ال فةةةل كجةةةزء مةةةن من ومةةةة متكاملةةةة 

 للقياس على مستوى الجمدورية

معرفةةةةةةةةةةة نسةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةزواج 
المبكةةةةةةر و نسةةةةةةب انتدةةةةةةاك 

 حقوق األ فال
الثانيةةةةةةةةةةةةةة و 

 نسب الزواج المبكر الثالثة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 
االمومةةةةةة لل فولةةةةةة و 

و الجدةةةةةاز المركةةةةةزي 
للتعبئةةةةةةةة واإلحصةةةةةةةاء 
 ال يوجد متواجد والمركز الديموجرافي

 

إعةةداد خ ةةة  للمحاف ةةة و كةةل إدارة 
سةةةنواا  3مةةةن إداراتدةةةا للعمةةةل لمةةةدة 
 وم  تفاصيل السنة األولى

اختيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار مجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
خالا المناسةةةةةبة مةةةةةن دالتةةةةة

مجموعةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةدخالا 
المقدمةةةةةة مةةةةةن الةةةةةوزاراا و 

ما هةو الجمعياا األهلية ك
 الثالثة موضح بالنمو.ج

اسةةةةةةةةةةةةتكمال خ ةةةةةةةةةةةةة 
متكاملةةةةةةةةة موضةةةةةةةةحا 
بدةا األدوار ومواعيةةد 
و اساليب ومؤشراا 

 القياس

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي

ممثلةةةةةةةةةةةةةي الديئةةةةةةةةةةةةةاا 
والةةةةةةةةةةةةةوزاراا علةةةةةةةةةةةةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى اإلدارة 
 ال يوجد متواجد والجمعياا األهلية

ـــــي  ـــــذ ف ـــــال التنفي أعم
 المراكز

للمجلةةةةةس إعةةةةةداد المكتةةةةةب اإلقليمةةةةةي 
القةومي للسةةكان و المجلةةس اإلقليمةةي 
 لمتابعة أعمال الخ ة م  الوزاراا

اعةةةةةةداد الكةةةةةةةوادر البشةةةةةةةرية 
لمتابعةةةةةةةة تنفيةةةةةةة.  المكتةةةةةةةبب

 الثالثة الخ ة
فريةةةةةةةق عمةةةةةةةل معةةةةةةةد 
 على مستوى اإلدارة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 زيادة الميزانية متواجد ديوان عام المحاف ة اإلقليمي

 

إلةةةةى خ ةةةةة  تحويةةةةل الخ ةةةةة الثالثيةةةةة
 سنوية مقسمة إلى أجزاء رب  سنوية

تواجةةةةةةةةةد خ ةةةةةةةةة  تنفي.يةةةةةةةةةة 
واقعيةةة و معروفةةة للجدةةاا 

 المختلفة
مةةةةن الثالثةةةةة 

 مستمر
خ ةةةة  تنفي.يةةةةة ربةةةة  

 سنوية

اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
المكونةةةة علةةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى 

 متواجد اللجنة المكونة المراكز

إعــــــــداد أنظمــــــــة 
العمــــــل وتــــــدريب 

 المشاركين



 االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر
   

55 
 

 األنشطة األساسية مراحل تنفيذ أساسية
المبدئية )كمية  المؤشرات

 المخرجات فترة العمل و نوعية(
الجهة 
 الجهات المساعدة المسئولة

التمويل من 
 ميزانية الدولة

وطريقة  الفجوة
 معالجتها

 
 سنوية تقارير رب  تنفي. الخ   الرب  سنوية

مةةةةن الثالثةةةةة 
 مستمر

متابعةة و تعةةديل فةةي 
الخ ة للوصول إلى 

 األهداف

اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
المكونةةةة علةةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى 

 ال يوجد متواجد اللجنة المكونة المراكز

 
تنفيةة. األنشةة ة بمةةا يعةةود ايجابةةا علةةى انخفةةاض تقةةوم مجموعةةاا العمةةل علةةى مسةةتوى اإلداراا باختيةةار و ت ويةة  األنشةة ة التاليةةة، و التعةةاون فنيةةا و ماليةةا مةة  الةةوزارة المختصةةة مةةن أجةةل 

 معدالا الزواج المبكر، و تحسن الخصائص السكانية، و .لك  بقا لما يتم تقويمة في النمو.ج الت بيقي
أعمال المتابعة و 

 التقويم
 و التقارير

 الت بيقي و الدروس المستفادة منه تقوم مجموعاا العمل على مستوى المركز بتنفي. أعمال المتابعة و التقويم بناء  على النمو.ج

 المرحلة الرابعة 
 )استهداف جميع محافظات الجمهورية( من السنة الثالثة إلى نهاية الخطة و تستمر في التي تليها

على مستوى الجمدورية، باستخدام آلياا التكامل و التمويل، التي تم ت بيقدا على تددف ه.  المرحلة إلى نشر اآللياا و الخبراا التي تم تحصيلدا الستدداف قضية الزواج المبكر، و الممارساا غير القانونية 
و يؤكةد علةى جودتدةا أكثةر مةن عةددها، و وجةوب إعةداد الفتيةةان و  ،النمةو.ج التجريبةي، و فةي األمةاكن التةي تنتشةر بدةا القضةية ممةا يةؤدي إلةى خلةق وعةي مجتمعةي جديةد يةؤثر ايجابيةا فةي مفدةوم و شةكل األسةرة

 صة في التعليم، و ال موح إلى حياة افضلتياا لد.ا الدور قبل اإلسرال بالزواج، و بالتالي المباعدة بين الوالداا من أجل صحة االم و ال فل، و القدرة على اع اء األ فال الفر الف

 دور اللجنة المركزية

القيةةةةةةةةام بتقةةةةةةةةويم منتصةةةةةةةةف الخ ةةةةةةةةة 
للوقةةةوف علةةةى أفضةةةل الممارسةةةاا و 

جاح و اإلخفةاق و النتائج و أوجه الن
   أسبابدا

الثالثةةةةةةةةةةةةةةة و 
بدايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الرابعة

تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم شةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل 
للمجدةةةةةةةةوداا التةةةةةةةةي 
تمةةةةةةا فةةةةةةي الةةةةةةثالث 
سةةةةةةةةةةةةةنواا األولةةةةةةةةةةةةةى 

 للخ ة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةكان و 

 اإلقليمي 

المجلةةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةةومي 
للمةةةةةةةةةرأة و المجلةةةةةةةةةس 
القةةةةةةةومي لل فولةةةةةةةة و 

 غير كافي األمومة
مشــــروع التقــــويم 

 النصفي
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 معالجتها

إعـــــداد خطـــــة العمـــــل 
 بكل محافظةاإلقليمية 

تكةةةةةةةوين اللجنةةةةةةةةة التنفي.يةةةةةةةةة الدائمةةةةةةةةة 
للتنسةيق بةةين الجدةاا المختلفةةة علةةى 
مسةةةةتوى المحاف ةةةةة و مراكزهةةةةا التةةةةي 

 تقوم اللجنة بالتعاون م  اللجنة المركزية في إعداد العاملين و نقل من ومة العمل استعدادا للتنفي. بكل مركز يتم العمل بدا

ـــــي  ـــــذ ف ـــــال التنفي أعم
 المركز

األعمةةةةةةةةةال باختيةةةةةةةةةار أفضةةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةتم 
األنشةةةة ة لتحقيةةةةق األهةةةةداف آخةةةة.ين 
 المؤشراا سابقة ال.كر  في االعتبار التقويم النصفي للخ ة

مةةةن الرابعةةةة 
لندايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الخ ة
المخرجةةةةةةةاا سةةةةةةةابقة 

  ال.كر

اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
المكونةةةة علةةةى 
مسةةةةةةتوى كةةةةةةل 

  ال يوجد متواجد   مركز

 
األنشةة ة التاليةةة، و التعةةاون فنيةةا و ماليةةا مةة  الةةوزارة المختصةةة مةةن أجةةل تنفيةة. األنشةة ة بمةةا يعةةود ايجابةةا علةةى انخفةةاض  تقةةوم مجموعةةاا العمةةل علةةى مسةةتوى المراكةةز باختيةةار و ت ويةة 

 هرةكن التي تتزايد بدا ال امعدالا الزواج المبكر، و تحسن الخصائص السكانية، و .لك  بقا لما يتم تقويمه في النمو.ج الت بيقي، و ما تم في نشر النمو.ج في األما
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 هامة:  ملحوظات
لخ ة المتكاملة للمتابعة و الم.كورة بالخ ة التنفي.ية هي مؤشراا مبدئية قائمة علي مجموعاا المؤشراا الحالية بالديئاا المختلفة و سيتم مراجعتدا من خالل وض  االمؤشراا  -0

 التقييم
لتحقيق تغيير كافي بالمفاهيم علي ان يتم اعادة الن ر في الخ ة التنفي.ية بعد كل عام من التنفي. بناءا  االنش ة الم.كورة تتضمن ما يتم حاليا و يمكن البناء علية بشكل مختلف -4

 علي ما يتضح من اعمال المتابعة و التقييم 
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 : اكواد تحديد الفجوات الفنية و التمويلية بالخطة التنفيذية0الجدول 

 

خ ةةة االسةةتراتيجية بنةةاءا علةةي اجتماعةةاا دارا بةةين مةةديري البةةرامج الفنيةةة بالجدةةاا الحكوميةةة المختلفةةة و لتحديةةد اكةةواد التمويةةل ل تةةم
 الندوضو رعاية ال فل  برامجالخاصة بو .لك للوقوف علي امكانية استغالل البنود الحالية  مسئولي وزارة المالية و وزارة التخ ي  

الحالية لتنفي. مةا البرامج  تو يف االتفاق علي تمحيث  اعال    المرأة باالداراا المختلفة داخل كل مؤسسة من المؤسساا الم.كورةب
 تم االتفاق عليه بالخ ة التنفي.ية لالستراتيجية في فترة االعداد 

عنةةد لحاجةةة  حسةةب ا و  لةةب ميزانيةةة مختلفةةةبنةةود اخةةرى  إلضةةافةالتقةةدم بالعةةام التةةالي  الجدةةاا المختلفةةة فةةيتقةةوم و .لةةك علةةي ان  
  انتداء فترة االعداد  بقا لالستراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكواد التمويل
 التعريف الكود 

 ناألوليتييوجد ميزانية و لكن هناك حاجة إلى دعم فني ال يوجد لة ميزانية في السنتين  باللون االحمر

 يوجد ميزانية و لكن هناك حاجة الستخدامدا ب ريقة مختلفة ال تحتاج إلى دعم باللون البرتقالي

 يوجد عجز في التمويل و حاجة إلى الدعم الفني معا غير كافي
 والنشا  موجودالميزانية متواجدة  اللون االسود
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 : مقترح تمويل الفجوات التمويلية2الجدول 
 الجهات التي يمكن أن تساهم في سدها الفجوات التمويلية

مدارس صديقة للبناا و الفصل الواحد و التركيز على الريف  انتشار
آالف مدرسة  1والمنا ق النائية )المدرسة المجتمعية( توفير   

 كل عام   0111)فصل( مجتمعية بواق  

المشاركة المجتمعية و المسئولية المجتمعية للق ال الخاص و 
 اليونيسيف

للسيداا المتزوجاا إنشاء مدارس مجتمعية، بمواصفاا خاصة  
 الالتي تسربن بسبب الزواج تتناسب م   روفدن المجتمعية  

المشاركة المجتمعية والمسئولية المجتمعية للق ال الخاص 
 واليونيسيف

 توفير الوجبة المدرسية  من خالل التركيز على:
للمرحلة اإلعدادية و الثانوية و استغالل التعليم الفني الزراعي  -0 

في توفير العدد الكافي من الف يرة المدرسية لصالح مشرول رأس 
 وض  و متابعة المعايير الصحية للوجباا -4المال الدائم  

المشاركة المجتمعية و المؤسساا المصرية و المسئولية المجتمعية 
 نيسيف و الفاوللق ال الخاص و اليو 

المشاركة المجتمعية و المسئولية المجتمعية للق ال الخاص و  توفير سبل األمن بالتنسيق م  الجداا المعنية 
 ميزانية الدولة و الجمعياا األهلية

إنشاء مشروعاا صغيرة و رب دا بصناعاا أكبر داخل منا ق 
 انتشار القضية

التنمية )لجنة تنفي. عملياا تنسيق أكثر فاعلية بين شركاء 
 االستراتيجية(

المشاركة المجتمعية و المسئولية المجتمعية للق ال الخاص و  ت وير مشروعاا إلحياء الحرف التراثية، و تسويقدا و مبيعاتدا
 الجداا المانحة

استخدام إداراا التنمية الزراعية في استدداف األسر أكثر فقرا في 
 تغليف المنتجاا الزراعيةالمنا ق الريفية لتعبئة و 

عملياا تنسيق أكثر فاعلية بين شركاء التنمية )لجنة تنفي. 
 االستراتيجية(

ت وير مشروعاا داخل اإلدارة بما يتناسب م  قدراتدا آخ.ين في 
 االعتبار خري ة مصر التنافسية

عملياا تنسيق أكثر فاعلية بين شركاء التنمية )لجنة تنفي. 
 االستراتيجية(

أخصائى لتقديم الخدمة الصحية، و المشورة للشباب و  توفير
المراهقين مرتين في األسبول لتدريب مقدمى الخدمة على رأس العمل 

 و عالج الحاالا التي تحتاج أخصائيا 

عملياا تنسيق أكثر فاعلية بين شركاء التنمية )لجنة تنفي. 
 االستراتيجية(

استدداف األسر األكثر فقرا في استخدام إداراا التنمية الزراعية في 
 المنا ق الريفية؛ لتعبئة و تغليف المنتجاا الزراعية

عملياا تنسيق أكثر فاعلية بين شركاء التنمية )لجنة تنفي. 
 االستراتيجية(

ت وير مشروعاا داخل اإلدارة بما يتناسب م  قدراتدا آخ.ين في 
 االعتبار خري ة مصر التنافسية

فاعلية بين شركاء التنمية )لجنة تنفي. عملياا تنسيق أكثر 
 االستراتيجية(

 توفير الوجبة المدرسية من خالل التركيز على
استغالل التعليم الفني الزراعي في توفير العدد الكافي من  -0

 الف يرة المدرسية لصالح مشرول رأس المال الدائم  
 وض  و متابعة المعايير الصحية للوجباا -4

المجتمعية و المؤسساا المصرية و المسئولية المجتمعية المشاركة 
 للق ال الخاص و اليونيسيف و الفاو

توفير أخصائى لتقديم الخدمة الصحية و المشورة للشباب و 
المراهقين مرتين في األسبول لتدريب مقدمي الخدمة على رأس 

 العمل، و عالج الحاالا التي تحتاج أخصائيا

فاعلية بين شركاء التنمية )لجنة تنفي. عملياا تنسيق أكثر 
 االستراتيجية(
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 الشق القانوني و الدستوري للزوج المبكر
 تحديد سن و توثيق عقود الزواج

 الزواج هو المقوم األول لألسرة، كوندا هي اللبنة األولى لبناء المجتم ، و ل.لك ٌعني القرآن الكريم و السنة النبوية ببيان أحكامه، 
و بينا كيف تتكون األسرة، و جعل الزواج مودة و رحمة، و تولى اهلل سبحانه و تعالى بيان من تحرم من النساء و من تحل، و بين 

و ما لكل مندما على صاحبه، و أن الحقوق بمقدار الواجباا، و أندا متقابلة، و أندا ما أع يا إال للتمكين من  حقوق الزوجين،
 أداء الواجباا  

  تعريف و توضيح ماهية الزواج
 ُعرف الزواج بثنه: "عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة؛ بما يحقق ما يقتضيه ال ب  اإلنساني"،

على أسس تكفل لدما تحمل أعبائدا بمودة     -غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج -أو هو: "ميثاق شرعي بين الرجل و المرأة
 و رحمة، وتعاوندما مدى الحياة، و يحدد ما لكليدما من حقوق، و ما عليدما من واجباا"  

 :و يشترط للزواج عدة شروط أساسية، منها
 اتحاد مجلس اإليجاب و القبول، و مفاد : أنه ال ينعقد الزواج إال بإيجاب و قبول صادرين عن  اد:أواًل : شرط االنعق

 رضا تام، و أن يكونا في مجلس واحد، و أال يكون أحد العاقدين فاقد األهلية  
 :رل، و مندا: أن و هي الشرو  التي ال يعتبر العقد بغيرها قائما ، و معترفا  به؛ من قبل المش ثانيًا : شروط الصحة

و ك.لك ينبغي حضور  -تحريما مؤقتا، أو مؤبدا   -تكون المرأة محال للعقد، و .لك بثال تكون محرمة على الزوج
 عاقلين، بالغين وقا إبرام العقد   -شاهدين

 : عقد و هي الشرو  التي ال تنف. أحكام العقد على كل من عاقديه بغير وجودها، و يستمر ال ثالثًا : شروط النفاذ
موقوفا عند بعض الفقداء؛ إ.ا لم تتوافر ه.  الشرو ، و لكي يصبح العقد ناف.ا ؛ فيشتر  لنفا. العقد: أن يكون من 

أصيال  إن كان يعقد لنفسه، أو نائبا  عن األصيل بإنابته حقيقة، أو بإنابة  -تولى إنشاؤ  له )العاقدين( حرا ، عاقال  
 شرعية   

 : ي الشرو  التي ال يلزم العقد كال من  رفيه؛ إال بتوفرها، و بغيرها: يكون ألحد العاقدين و ه رابعًا : شروط اللزوم
 أن يفسخ العقد ال أن ينديه 

 قواعد إثبات عقد الزواج 
  ،مما سبق، نجد: أن لعقد الزواج شرو ا، سواء: شرو  انعقاد، أو صحة، أو نفا.، أو لزوم، على النحو سالف ال.كر

يكون موثقا ، أو مسجال ، أو مكتوبا ، أو محررا  على يد الموثق، بل إنه متى إستوفى تلك و ليس من بيندا أن 
الشرو ؛ أصبح الزواج منعقدا ، و صحيحا  شرعا   إال أنه من المقرر شرعا  لولي األمر؛ أن يمن  قضاته سمال بعض 

حاجة الناس، و صيانة الحقوق من العبث و الدعاوى، و أن يقيد السمال بما يرا  من القيود؛ تبعا  ألحوال الزمان، و 
و ه.  القيود كان لدا ع يم األثر في  -الضيال،   و حيث إن قوانين األسرة المتعاقبة قد اشتملا على ه.ا القيد

حف ، و صيانة حقوق األسرة  و لما كان توثيق الزوجية له من المزايا، و ع يم األثر ما يفوق مثالبه؛ بل تكاد 
بين المزايا، و المثالب مجحفة؛ لرجحان كفة ميزان المزايا، السيما و أن عامة الناس قد لمسوا تلك  تكون المقارنة

 المزايا، و علموا بدا، و بما تجلبه من نف ، و استقرار لألسرة، و من  تعريض أفرادها، و كياندا للضيال  
 الوضع القانوني للزواج المبكر في قوانين الدول العربية 

  على الرغم من وجود اتجا  عام نحو رف  الحد األدنى لسن الزواج في الدول العربية، إال أن الزواج المبكر مازال
منتشرا  في كثير من المنا ق  ففي كثير من دول ه.  المن قة ينخفض السن القانونية للزواج، و يقف الزواج المبكر 

لى تع يل  اقاا المرأة؛ للمشاركة في عملية التنمية، إضافة إلى عقبة في سبيل مواصلة الفتاة لتعليمدا، كما يؤدي إ
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زيادة اإلنفاق على الخدماا الصحية، و العالجية؛ نتيجة لألمراض التي تتعرض لدا الفتاة نتيجة الزواج المبكر، 
  السن ويؤدى الحمل المبكر إلى مخا ر جسيمة على صحة األم المراهقة، إضافة إلى عدم استعداد الفتياا في ه.

المبكرة لدور األمومة  و قد عرفا بعض الدول تقدما  ملحو ا  في من  الزواج المبكر، و نالح  وجود تفاوا في 
يتحدد األردن، تونس، الجزائر، عمان، قطر و المغرب سنة  ففي  08، و.0، 01تحديد السن األدنى للزواج ما بين 

سنة لإلناث  و حددا الجزائر  01سنة لل.كور و 08 سنة للجنسين، ماعدا ق ر فقد حددا سن 08سن الزواج 
إلى وجود قانون يمن  زواج القاصر؛ دون أن تحدد سن  السودانسنة، في حين أشارا  .0السن األدنى للزواج 
و قد صدر في  سنة "  08سنة إلى  .0على رف  الحد األدنى لسن الزواج للفتياا من  سورياالقاصر، و تعمل 

سنة  08سنة لإلناث و 01يا يتضمن عدم جواز عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن هم دون قرارا وزرا البحرين
و رغم ه.ا االهتمام التشريعي إال أن سن الزواج ما يزال صغيرا ، و ال يرتب  تحديد  بمتغيراا أخرى هامة،  لل.كور 

و من ثم فيمكن أن يكون الزواج سببا  في  مثل: التعليم  فالسن ال.ي يتحدد للزواج هو سن االلتحاق بالجامعة تقريبا ،
على دعم و مناصرة مشرول النص القانوني الخاص  اليمنتعمل و  أو عدم االستمرار فيه  ،التوقف عن التعليم
كما تم أيضا  صدور تعميم وزاري من وزارة العدل إلى   و ال.ي تما مناقشته داخل البرلمان ،بتحديد سن الزواج
 سنة   .0من  عقد قران أي شخص لم يكمل سن األمناء الشرعيين؛ ب

 ليؤكد في فقراا عديدة على: ُأسس الكرامة، و العدل، و الكفاءة، و الفرص المتساوية  4102مصر  و جاء دستور
و خاصة األ فال ال.ين يقعون ضحية لإلساءة أو اإلهمال، و  -المستندة إلى مندج الحقوق األساسية لكل إنسان

من: قيم الوالء و االنتماء للنساء و األ فال، و تحفزهم على المشاركة الفعالة، و تحسين  جاءا فقراته؛ لتعزز
لدم،  م  األخ. بعين االعتبار: تلبية احتياجاتدم المرتب ة بخصائصدم الجسدية و النفسية، و  المتاحةالفرص 

 00ا األ فال، و جاء .لك واضحا في المادة تربيتدم الروحية و األخالقية، و القيم الثقافية، التي يجب أن ُيَنشَّث عليد
 81و المادة  .0و المادة 

  حيث ورد بدا "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل، في جمي  الحقوق المدنية و السياسية : 00المادة 
 و الثقافية؛ وفقا ألحكام الدستور  االجتماعيةو  واالقتصادية

 اتخا. التدابير الكفيلة؛ بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا في المجالس النيابية، على النحو ال.ي  و تعمل الدولة على
يحدد  القانون، كما تكفل للمرأة حقدا في تولي الو ائف العامة، و و ائف اإلدارة العليا في الدولة، و التعيين في 

 ضدها  تمييزالجداا   و الديئاا القضائية دون 
  لة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، و تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجباا األسرة و مت لباا و تلتزم الدو

 العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية و الحماية لألمومة و ال فولة، و المرأة المعيلة، و المسنة، و النساء األشد احتياجا"
  دفه بناء الشخصية المصرية، و الحفا  على الدوية الو نية، حيث ورد بدا " التعليم حق كل موا ن، ه : 01المادة

و تثصيل المندج العلمي في التفكير، و تنمية المواهب، و تشجي  االبتكار، و ترسيخ القيم الحضارية و الروحية،  
و وسائله، و  وارساء مفاهيم الموا نة، و التسامح، و عدم التمييز، و تلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم،

 توفير  وفقا لمعايير الجودة العالمية  
  والتعليم إلزامي حتى نداية المرحلة الثانوية أو ما يعادلدا، وتكفل الدولة مجانيته بمراحل التعليم المختلفة في مؤسساا

 الدولة التعليمية وفقا للقانون 
 من الناتج القومي اإلجمالي، تتصاعد 2ن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم ال تقل ع %

 تدريجيا حتى تتفق م  المعدالا العالمية 
 " وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جمي  المدارس و المعاهد العامة، و الخاصة بالسياسة التعليمية لدا 
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  لحق في اسم، و أوراق : حيث ورد بدا " يعد  فال كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمر ، و لكل  فل ا 01المادة
ثبوتية، و ت عيم إجباري مجاني، و رعاية صحية، و أسرية أو بديلة، و تغ.ية أساسية، و مثوى آمن، و تربية دينية، 

 و تنمية وجدانية، و معرفية 
   وتكفل الدولة حقوق األ فال .وي اإلعاقة، وتثهيلدم، و اندماجدم بالمجتم 
 ه من جمي  أشكال العنف و اإلساءة و سوء المعاملة، و االستغالل الجنسي، و وتلتزم الدولة برعاية ال فل و حمايت

 التجاري 
   لكل  فل الحق في التعليم المبكر في مركز ال فولة حتى السادسة من عمر ، و يح ر تشغيل ال فل قبل تجاوز

 سن اتمام التعليم األساسي، كما يح ر تشغيله في األعمال التي تعرضه للخ ر 
  م الدولة بإنشاء ن ام قضائي خاص باأل فال المجني عليدم و الشدود  و ال يجوز مساءلة ال فل قانونيا أو كما تلتز

احتجاز ؛ إال وفقا للقانون و للمدة المحددة فيه، و توفر له المساعدة القانونية، و يكون احتجاز  في أماكن مناسبة،    
ة على تحقيق المصلحة الفضلى لل فل في كافة اإلجراءاا و منفصلة عن أماكن احتجاز البالغين  و تعمل الدول

 التي تتخ. حياله    
 المشكلة محل البحث:

 تنقسم  اهرة الزواج المبكر إلى ثالثة محاور رئيسة:
 زواج الصفقة )اإلتجار في األ فال(    0
 الزواج المبكر بين الموا نين )العاداا(     4
 الزواج بين أ فال الشوارل    3

 أوال : المحورين األول و الثالث: 
ويؤخ. على ه.ا النص عدم تفعيله بشكل واس  وقوي؛ لكون كثير من ال.ين يوقعون  ،من قانون العقوباا 4.0ن متدما المادة 

   أنفسدم تحا  ائلتدا في القانون يحتاجون إلى توعيتدم؛ لكون جريمة اإلتجار في األ فال غير معلوم أشكالدا المختلفة
 

 شكل اإلتجار في األطفال بالزواج المبكر وفق هذا النص   •
هو زواج األ فال أو استغالل مسمى الزواج في إبرام زيجاا؛ لفتياا دون السن القانونية، و)أو( المقترن  -0

 ،أو مزايا أو استغالل حالة االستضعاف ،بتزوير وثائق؛ إلثباا السن بغرض االنتفال من الزيجاا مقابل أموال
 ا تما من خالل وسا ة سماسرة متخصصين ) استغالل جنسي و تجاري (  سيما إ.

 أ فال الشوارل المقترن باستغالل األ فال بثى شكل من أشكال االستغالل التجاري أو الجنسي  -4
 
 ) توثيق الزواج من أجانب ( و يالحظ على هذا القانون 0176لسنة  013ثانيا : القانون 
أنه أجاز بفارق سن بين المصرية المتزوجة من أجنبى بما ال يجاوز خمسة و عشرين عاما، و ه.ا فارق كبير  -0

 جدا، و البد من تعديل التشري ؛ لتقليص ه.ا الفارق ليكون على أقصى حد خمسة عشر عاما على أكثر تقدير  
أحد البنوك، كضمان لكون ه.ا الزواج الزوجة في  باسمخلو القانون من إيدال الزوج األجنبى ضمانا ماليا؛  -4

 حقيقيا، و ليس بغرض اإلتجار  
البد من ح.ف تفويض وزير العدل؛ من تجاوز  عن بعض، أو كل الشرو  التي وضعدا القانون بحيث يكون  -3

 القانون ناف.ا بدون أي استثناءاا   
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 -كنه إكتفى بثن القاعدة العامةعدم النص في ه.ا القانون على سن محددة؛ للشرول في بدء توثيق الزواج، ول -2
 قد حددا ه.ا السن؛ فل.ا وجب النص به صراحة على بدء سن الزواج    -في قانون األحوال المدنية

 
 :المحور الثالث : الزواج المبكر طبقًا للعاداتثالثا : 

بالسن المقررة لتوثيق و حيث إنه فيما يتصل 0112لسنة  023مكرر من قانون األحوال المدنية رقم  30نظمته المادة 
أنه ال  -عقد الزواج؛ فإن نص المادة سالفة ال.كر موجه إلى جداا التوثيق فق ؛ لكون النص قد أورد صراحة عبارة 

موجه إلى   411لسنة  0من القانون رقم  .0و نص المادة  ،دون أن يت رق إلى إبرام أو مباشرة العقد -يجوز توثيق 
و لكن يالح  أن بين النصين تعارض؛ فالنص األول: قرر  -عدم قبول الدعوى -ارةالقضاة فق ؛ لكونه نص على عب

سنة للجنسين؛ و أما النص الثاني: فقد قرر أنه ال تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج؛ إ.ا  08أن: توثيق العقد ب 
.ا االعتبار ال يمسان العقد؛ و ه.ان النصان بد –سنة،    و هنا البد من توحيد النصوص 01كانا سن الزوجة تقل عن 
و كيفية انعقاد  صحيحا على نحو ما سبق بيانه؛ فال يسوغ االدعاء بثن  ،و شرو ه الشرعية ،إ.ا ما تم مستوفيا  أركانه

مسثلة السن أصبحا بمقتضى كل مندما ركنا أساسيا في عقد الزواج  و إنما هو ندي موجه فق  إلى المو ف ال.ي 
د الزواج؛ بحكم و يفته بثال يقوم بد.  المدمة إال لمن يكون قد بلغ السن الم.كورة من ال.كور و يباشر تحرير وثائق عق

مكرر من  30وفق نص المادة  -ال يتوقف -متى جرى بشرو ه المفصلة -فإن انعقاد الزواج شرعا ،و من ثم ،اإلناث
 ،نما تحديد سن الزوج و الزوجة بثماني عشرة سنةو إ ،أو أحدهما سنا  معينه ،على بلوغ الزوجين -قانون األحوال المدنية

و ال من شرو   ،و بمبرراته أمرا  تن يميا  و ليس حكما  موضوعيا  من أحكام عقد الزواج ،كما جاء في القانون في .اته
نية و التحايل على النصوص القانو  ،انعقاد  و صحته، فتالح  تقصير بعض اآلباء في القيام بواجبدم في حماية بناتدم

 08لم يبلغا أو يبلغ أحدهما السن المقررة قانونا ) ؛و السابق سردها، بثن يقوم الموثق بإبرام عقد زواج بين زوجين ،القائمة
و يقوم بعد .لك بتوثيق العقد أخ.ا  ب اهر عباراا النص، من أنه: ال  ،ثم ينت ر حتى يبلغ السن القانوني ، سنة ميالدية(

فضال عن قيام آباء آخرين بإجراء عقود زواج عرفية بثنفسدم بين  ، رق إلى إبرامه أو انعقاد يجوز توثيق العقد دون الت
من لم يبلغا، أو يبلغ أحدهما السن المقررة، أو كتابتدا عن  ريق محام، و ال يتم توثيق تلك العقود أمام الجداا 

عتداد بثي مشكالا قانونية، أو صحية، أو المختصة بالتوثيق إال بعد بلوغ ال رفين السن المقررة قانونا  دون اإل
اجتماعية قد تنشث بموجب ه.  الزيجاا الخارجة عن إ ار القانون؛ من وفاة أحد الزوجين بعد إتمام العقد العرفي، أو 
انفصالدا بال الق، و قبل بلوغ سن التوثيق القانوني للعقد، و ما قد يترتب على .لك من ضيال حقوق الزوجة، و ك.ا 

إن كان هناك ثمرة لد.  الزيجة، و خالف .لك من المشكالا العملية العديدة؛ التي ت در يوميا نتيجة الخروج عن  ال فل
 إ ار القانون  

 
لما كان للعقوبة الجنائية غايتان، و جناحان ت لالن المجتم ، و هما الردل العام لكافة أفراد المجتم ؛ بتح.يرهم من و 

و ك.ا الردل الخاص، و .لك بمعاقبة كل من أقدم، و ارتكب جريمة مؤثمة جنائيا  و ل.لك؛ ولوج  ريق ارتكاب الجريمة، 
مكرر من قانون األحوال المدنية ال.ي إرتكن فق  إلى العقوبة التثديبية فق ؛ دون  30تحتم إعادة الن ر في نص المادة 

 و عقاب من يخرقدا  الت رق إلى العقوبة الجنائية، و تحتم ق    رق التحايل على نص المادة،
لتعويض النقص التشريعي في مواجدة ه.  ال اهرة، و لكن ه.  المادة  من قانون العقوبات  557و يتم تفعيل المادة 

 تواجه فق   اهرة تزوير المث.ون لبياناا أحد الزوجين في وثيقة الزواج   
على الرغم من تن يمه لل الق، و الخ بة،  من نصوص تن م عملية الزواج كاملة؛ تالحظ خلو قانون األحوال الشخصية

 تالحظ أن الئحة المأذونينو الشبكة، و المدر؛ مما يتعين معه التدخل التشريعي بوض  تن يم قانوني لعملية الزواج، و 
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لم تشتر  أن يكون المث.ون هو الشخص المعني بتوثيق عقود الزواج و ال الق، و لم تقصر ه.  المدنة عليه فق ، دون 
غير  من أشخاص يمكن لدم إبرام عقود الزواج، مثل المحامى، و من ثم يجب قصر إبرام و توثيق العقود على المث.ون، 

 ي إثباا واقعة النسب، و استخراج شداداا ميالد األ فال   و ال يعتد بثي عقد يبرم بمعرفة أي شخص آخر إال ف
 :سبل حل هذه المشكلة

 من خالل محورين رئيسين، وهما:
 حماية األ فال و مساعدتدم و تقديم الخدماا الالزمة, و ت وير التشريعاا   أوال :
و المن ماا غير الحكومية على  ،نيو .لك من خالل الشراكة م  المجتم  المد ،المحاكمة و المالحقة الجنائيةثانيا : 

 نحو ما سيرد تفصيال في الخ ة التنفي.ية   
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 والنهج التشاركي النهج القائم على الحقوق
 وال : النهج القائم على الحقوقأ

الحةق هةةو شةةو مكفةةول لكةةل إنسةان، و هةةو مةةا ُيمكنةةه مةةن العةيش بكرامةةة، و تلتةةزم الحكومةةة بت بيقةةه، بينمةا الحاجةةة: هةةي ت لةة  ربمةةا يكةةون 
 :  النهج القائم على الحقوق على عدة محاور منهاشرعيا ، و لكندا ليسا بالضرورة مرتب ة بالتزام الحكومة بتلبيتدا، و يعتمد 

  على خلةق قنةواا مشةاركة للفقةراء والمحتةاجين، و كة.لك تةوفير الوقةا، و المصةادر الالزمةة؛ لتنميةة القةدراا المشاركة: و هى العمل
 الم لوبة 

   المحاسبية: قيادة موضوعية؛ لتحديد المسئولياا 
 ،و تضةمين  تنمية القدراا: البدء من نقا  القوى الموجودة، و الحلول التي يجب األخ.، بدا م  استدداف منا ق الضةعف و العجةز

 عناصر رؤية المجتم  المدني 
   المساواة و عدم التمييز، واالهتمام بالفئاا األكثر عرضة النتداك حقوقدا، و تجديز قاعدة بياناا حقيقية منفصلة عندم 
   الضةعف و التمكين: العمل على استدداف القدراا الم لوبة؛ للم البةة بةالحق و ممارسةته، بنةاء  علةى نقةا  القةوى و الحلةول و نقةا

 العجز الموجودين بالفعل 
  االرتبا  بمعايير حقوق اإلنسان، و التركيز على رصد نتائج التقدم، و تقويم المخا رة الناجمة عن خ واا التراج  

 : 4نهج االحتياجات األساسية، و النهج المبني على الحقوق
معايير، و أهداف الن ام الدولي لحقوق اإلنسان؛ حيث يخ    ي يدمج: قواعد، و مبادئ، واإل ار ال.يمثل الندج القائم على الحقوق 

الحقوق يتم لعملياا التنمية، و يدتم بمحاولة تحسين أوضال الناس، م  التركيز على احتياجاتدم، و مشاكلدم، و إمكاناتدم المختلفة   ف
ا على التزاماا، أو واجباا متالزمة  حقوق اإلنسان إدراكدا )احترامدا، و حمايتدا، و تيسيرها، و تحقيقدا(،      و تن وي الحقوق دائم

 يلي: لكي يمكن تنفي. ندج مبني على الحقوق؛ يتعين العمل على ما، و كل ال يتجزأ، متكاملة فال يوجد شو اسمه: حق أساسي
 الم الب الحقوقية لدى أصحاب الحق   تحديد -
 تعريف الملتزمين بواجباتدم، و االلتزاماا الواقعة  -
 معالجة أسباب عدم إدراك تلك الحقوق   -
 ن عن الحقوق،  و ك.لك لدعم قدرة الملتزمين بالواجباا على الوفاء بالتزاماتدم  المسؤوليوض  االستراتيجياا لبناء قدراا  -

ر احتياجاا األ فال إن اعتماد الندج القائم على الحقوق؛ بغرض التعامل م  مشاكل األ فال؛ يمثل نقلة نوعية، تخرج من دائرة  توفي
إلى اعتماد حقوق اإلنسان المعترف بدا عالميا ، التي تتعدد الدول باحترامدا، و تنفي.ها  و لكن النقلة ال تقتصر فق  على  -األساسية

 مجرد التزام الدولة؛ باحترام قائمة حقوق األ فال،   و ضماندا  بل يجب أن تتضمن رؤية محددة؛ لحقوق ال فل الشاملة 
  :5وم  النهج القائم على الحقوق على ثالثة مبادئو يق

 حقوقدا بحكم أندم بشر /شامل/عام: من حق كل  فل التمت  بحقوقه 

                                                           
 الغة.اء فةي الحةق حةول الثةاني الةدولي اللقةاء" فةي قةدما( أفريقيةا جنةوب و غةرب) -"أوربانجونسةون" -اليونيسةيف فةي حقةوقي من ةور مةن البرامج وض  لعملية مدخل4

  2666 أغس س 22 -21 ،جينيف،"التنمية في
  2616 نوفمبر, األوروبي االتحاد في بدا والندوض واحترامدال ال ف حقوق لحماية مؤشراا ت وير(, FRA) األساسية الحقوق وكالة: األوروبي االتحاد5
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  غير قابل للتجزئة: لكل الحقوق مكانة مساوية، و ال يْمكن تصنيفدا في ترتيب هرمي؛ يختلف ه.ا عن اإلعمال الفعلي
الفور )على سبيل المثال: الحق في الحصول على اسم، و جنسية( بينما للحقوق؛ فبعض الحقوق يمكن الحصول عليدا على 

تت لب الحقوق األخرى: عملية تدريجية كي تتحقق )على سبيل المثال: الحق في الحماية من االستغالل االقتصادي(  فال 
 يجوز وض  أيدما كثولوية؛ إ. تعتمد على  بيعة الحقوق .اتدا 

 حق من الحقوق إلى إعمال الحقوق األخرى؛ فمثال : تحقيق تعليم شامل جيد النوعية؛ يحمى  متراب : غالبا  ما يستند إعمال
 األ فال من االستغالل االقتصادي؛ يت لب ت وير مناهج شاملة أو كلية  

 
المةدني ، و ال منحةة مةن المجتمة  لأل فةال؛ فالحكومةاا، و المؤسسةاا الت وعيةة،  و مؤسسةاا المجتمة   و ليست الحقـوق فعـال خيريـا

واآلباء مسؤولون جميعا عن احترام، و نشر، و تةرويج هة.  الحقةوق  و هة.ا يعنةي أنةه يتعةين حمايةة الخةدماا األساسةية المقدمةة لأل فةال 
  في جمي  األوقاا، بما في .لك، خالل فتراا اإلصالح االقتصادي، و تخفيض العجز في الميزانية 

البقةةاء، و النمةةو، و الت ةةور،  و الحمايةةة، و المشةةاركة، و أن  التثكيةةد علةةى أن جميةة  األ فةةال لةةديدم: نفةةس حقةةوق الضةةروريكمةةا أنةةه مةةن 
حقوق األ فال ليسا أقل أهمية من حقوق البالغين، بل األجةدر أن تسةبق حقةوُق األ فةال حقةوَق البةالغين؛ خاصةة فةي الحةاالا التةي قةد 

 يحدث فيدا تضارب ألسباب متعددة، مندا: عدم االستقاللية االقتصادية لأل فال  

مكن بثي حال من األحوال تحقيق الحقةوق كاملةة؛ إال عةن  ريةق التمكةين و الن ةر لأل فةال كمةؤثرين فةي التحةول االجتمةاعي، و و ال ي 
 مشار كين في اتخا. القراراا المتعلقة بدم، و التي تؤثر في حياتدم، و ليسوا  كمستفيدين سلبيين للمساعدة و أهداف لعمل الخير 

و يعتمد كل من ه.  الحقوق على اآلخر، و ال يمكن تجزئتدا، و يجب التثكيد على أخ. كةل حةق فةي االعتبةار؛ عنةد إنفةا. حقةوق ال فةل 
األخةةةرى، و أن محةةةدداا نمةةةو ال فةةةل ال يمكةةةن فصةةةلدا، و أن الفعةةةل فةةةي مجةةةال واحةةةد )الصةةةحة( سةةةيؤثر علةةةى مجةةةاالا التنميةةةة األخةةةرى 

 )التعليم(  

ق ال فةةل يقةةوم بتحويةةل الفدةةم التقليةةدي؛ ألدوار الراشةةدين كمنفةة.ين؛ لخدمةةة محةةددة لةةدور أوسةة ، كشةةركاء فةةي التةةثثير ن تبنةةي  من ةةور حقةةو ا
 6بفاعلية في مخرجاا األ فال؛ على مستوى المجتم  

االسةتراتيجياا؛ و بالرغم من أهمية التعرف علةى خصةائص القضةايا التةي تتعلةق بال فةل علةى المسةتوى القةومي عنةد وضة  السياسةاا و 
إال أنه عند التخ ي  لل فل؛ يجب التعرف على أبعاد ه.  القضايا على المستوى المحلي أيضا  حيث أن حدة المشكالا، و أسبابدا، و 

 داخل كل محاف ة  -ليس فق  من محاف ة إلى أخرى، و لكندا تختلف أيضا -المعاناة مندا تختلف

قةر، و التسةرب مةن التعلةيم، و اإلعاقةة، و عمالةة األ فةال، و أ فةال الشةوارل   إلخ   ال يمكةن فعلى سبيل المثال ال الحصر: مشكلة الف 
معرفتدةا، و حلدةا بدقةة علةى المسةتوى القةومي أو  اإلقليمةي، أو حتةى علةى مسةتوى المحاف ةة، و إنمةا مةن الضةروري: االقتةراب أكثةر مةةن 

مرضةةية، و إال ستصةةبح الحلةةول المنفةة.ة حلةةوال توافقيةةة؛ تخةةدم فةةي أحسةةن البيئةةة التةةي يعةةيش فيدةةا ال فةةل و أسةةرته؛ للحصةةول علةةى نتةةائج 
الحةةاالا الوضةة  فةةي المتوسةة  كمةةا يةةرى علةةى مسةةتوى المحاف ةةة، وهةةو األمةةر الةة.ي يدةةدر المةةوارد، و يقلةةل مةةن فاعليةةة االسةةتدداف لل فةةل 

 على مستوى مجتمعه المحلي األكثر قربا   
                                                           

6The National Children's Alliance and a Right Based Approach: Setting the Context for Discussion and Action. Prepared for the National Children’s Alliance 
by Kathleen Guy under the direction of the Canadian Coalition for the Rights of Children 
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العمل على المحي  اإلداري األكثر قربا  من ال فل و هو مستوى المراكز، فإنةه ال يمكةن  و بالوض  الحالي و حتى م  وجود الرغبة  في
أن تكةةون المراكةةز مسةةئولة عةةن حمايةةة ال فةةل و تنميتةةه؛  و .لةةك ألن المسةةتوى اإلداري للمراكةةز ال يضةة ل  سةةوى بثعمةةال، و مسةةئولياا 

ي للمحاف ةةةةة لةةةةيس أفضةةةةل حةةةةاال ؛ فمسةةةةئولياته تجةةةةا  ال فةةةةل شةةةةديدة تتعلةةةةق ببةةةةرامج بسةةةةي ة إلدارة العمةةةةران، و كةةةة.لك فةةةةإن المسةةةةتوى اإلدار 
 و من هنا ت در الحاجة الماسة؛ لدعم الالمركزية اإلدارية و المالية  7المحدودية 

ويعتبر تفعيل  لجان الحماية من أهم الخ واا التي يجب انجازها؛ إ.ا كانا هناك رغبة حقيقيةة فةى االهتمةام بمشةاكل ال فولةة، و اتخةا. 
 واا فعالة لحلدا خ 

  

                                                           
 الحقوق من ور من المقاربة – الحقوقية المقاربة دليل7
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 تطبيق النهج القائم على الحقوق على قضية الزواج المبكر في مصر

)البقاء ، النماء ،  فيكثير من المجاالا، مثل: الحق  فيإن اعتماد الدولة للندج القائم على الحقوق؛ يكفل لأل فال العديد من الحقوق، 
 االلتةزام فةيتحته العديد من األهداف الرئيسة و الفرعية، التةي تدعمةه و تسةدم  الحماية ، المشاركة (   و كل حق من ه.  الحقوق يندرج

بةه و تنفيةة. ، و .لةك مةةن خةالل مجموعةةة مةةن األنشة ة التةةي يةتم تنفيةة.ها؛ لةيس فقةة  مةةن قبةل الديئةةاا الحكوميةة، و لكةةن أيضةا مةةن جميةة  
 األ راف المؤثرة المسئولة في المجتم ، وعلى رأسدا المجتم  المدني  

أكثر الحقوق التي تقترن بقضية الحد من الزواج المبكر فى مصر، و بموجةب اتفاقيةة  باعتبار الحماية،  فيا ضربنا مثال: حق ال فل فإ.
م، و غيرهةةا مةةن المعاهةةداا الدوليةةة؛ التةةي تكفةةل لل فةةل الحةةق فةةي الحمايةةة، فقةةد 1996حقةةوق ال فةةل التةةي وقعةةا عليدةةا مصةةر فةةي عةةام 

لسةةنة 121، و تعديالتةةه بالقةةانون رقةةم12/1991يةةد هةة.  الحقةةوق مةةن خةةالل قةةانون ال فةةل المصةةري رقةةم حةةرص المشةةرل المصةةري علةةى تثك
 و التي من شثندا ضمان حقوق ال فل األخرى في البقاء، و النماء، و الرفاهية 26618

اتخا. كافة التدابير؛ لمن   و ترتب على ه.ا جدود  حكومية و أهلية كبيرة، تعمل على حماية ال فل من كافة أشكال التعرض لأل.ى،  و
تعرضه للعنف، و االستغالل، و سوء المعاملة، باإلضافة إلى  توفير ن ام حماية متكامل لل فل، يشتمل على بيئة أسرية آمنة، و رصد 

معرضةةين المةةوارد المناسةةبة؛ لضةةمان دعةةم اآلبةةاء فةةي األسةةر المتنازعةةة، و الفقيةةرة، و أيضةةا ضةةمان وصةةول الخةةدماا المقدمةةة لأل فةةال ال
 للخ ر  

الة.ى كفلةه الةندج القةائم علةى الحقةوق، و المتمثةل فةى  -و بالن ر إلى ه.ا نجةد أن مجةرد العمةل فقة  علةى تةوفير ن ةام الحمايةة المتكامةل
قةةد يسةةدم بصةةورة قويةةة، و فعالةةة، خةةالل وقةةا قصةةير، فةةي  -اإللتةةزام بةةالحقوق األربعةةة بوجةةه عةةام: ) البقةةاء، النمةةاء، الحمايةةة، المشةةاركة (

تجفيةةف قضةةية الةةزواج المبكةةر مةةن المنبةة ، و القضةةاء عليدةةا ندائيةةا، و محاربةةة مع ةةم المشةةكالا االجتماعيةةة األخةةرى، مةةرورا  بزيةةادة عةةدد 
حةةاالا التفكةةك األسةةري، و ارتفةةال معةةدالا العنةةف ضةةد األ فةةال، و زيةةادة معةةدالا التسةةرب المدرسةةي، باإلضةةافة إلةةى زيةةادة نسةةب عمالةةة 

 فال الشوارل؛ لنصل في النداية إلى أخ ر مشكلة يواجدا المجتم  المصرى أال و هى مشكلة الفقةر التةي تعتبةر األ فال، و زيادة عدد أ
 االرتفال  بالخصائص السكانية    المنب  الرئيس لكل المشكالا االجتماعية على الصعيدين المحلي، و الدولي؛ مما يؤدي في النداية إلى

و تكمن خ ورة المشةكالا االجتماعيةة فةي أندةا متراب ةة و متشةابكة معةا؛ إلةى حةد كبيةر جةدا، فكةل مشةكلة مةن تلةك المشةكالا؛ سةبب و 
نتيجة فى نفس الوقا لباقي المشكالا األخرياا؛ فمثال  تندرج قضية الزواج المبكر في العديد من الجوانةب االجتماعيةة و االقتصةادية و 

يعتبةةر:  االقتصةاديبعةاد، تلةك الجوانةب تعتبةر مةن األسةباب المؤديةةة إليدةا، و األثةار الناتجةة عندةا معةا ؛ فعلةى المسةتوى الثقافيةة متعةددة األ
الفقر السبب األول الرئيس لتلك المشكلة، ه.ا   و يعتبر التصدي إلةى قضةية الفقةر فةي شةكل تةوفير فةرص عمةل .اا عائةد مناسةب قةائم 

اعاا من أهم السياساا الم لوبة؛ لتحقيق: البقاء، و النماء، و الحماية لأل فال، و تحقيق المشاركة على زيادة االنتاجية في جمي  الق 
 في مستقبل أفضل  

كما يمثل الجانب الثقافي: المتمثل في الجدل أو الوض  التعليمي المتدني عقبة كبيرة حيث تؤدي المعتقداا التقليدية دورها في ه.ا 
فى حين  رساا الخا ئة الشائعة المتسترة وراء الدين، و مندا فكرة أن الشريعة تحث على الزواج المبكر"،األمر، باإلضافة إلى المما

يمثل الجانب االجتماعي: المتمثل في التفكك األسري ، و ارتفال معدالا العنف ضد األ فال سببا آخر يدف  الفتاة نحو السقو  في فخ 

                                                           
 من الباب الثامن: املعاملة اجلنائية لألطفال 91الطفل املعرض للخطر يف املادة رقم  2991لسنة  21حدد قانون الطفل املصري رقم 8



 االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر
   

76 
 

يفة التي ُتمارس ضدها؛  محاولة البحث عن االستقرار عن  ريق الدروب من أسرتدا الزواج المبكر؛ للتخلص من الممارساا العن
 المفككة  

ة عةةن الةةزواج المبكةةر؛  فنجةةد أندةةا تشةةبه األسةةباب المؤديةةة إليةةه إلةةى حةةد كبيةةر جةةدا، حيةةث تتمثةةل فةةي األثةةار الناتجةةأمةةا بالنسةةبة للعواقةةب و 
عامةل مة  الحيةاة، و بالتةالي ب التدةا عةن العمةل ثةم إلةى فقرهةا، وتعرضةدا لكثيةر مةن تسرب الفتاة من التعليم؛ مما يحد من قدراتدا على الت

المخا ر الصحية، و السيما تلك المتعلقة باإلنجاب المبكر، و تزايد نسةبة ال ةالق، و اختفةاء الةزوج، مة  وجةود نسةبة كبيةرة مةن السةيداا 
 المعيالا 

حاالا العنف ضد المرأة؛ حيث تتعرض ال فلة في ه.  السن إلى العنف بمعدل أكبر ه.ا و يرتب   الزواج المبكر ارتبا ا وثيقا؛ بازدياد 
و خصوصةا  فةي  -من الفئاا العمرية األكبر عمرا؛ مما يةؤدي فةي الندايةة إلةى مشةكلة التفكةك األسةري ألن نسةبة كبيةرة مةن هة.  الزيجةاا

 تفشل، و ال يكتب لدا النجاح  -نغير المصرييحاالا الزواج من 

ممةةا سةةبق أن قضةةية الةةزواج المبكةةر تتةةداخل فيدةةا العديةةد مةةن المشةةكالا المزمنةةة، ممةةا يجعلدةةا مشةةكلة متفاقمةةة، يصةةُعب التغلةةب و يتضةةح 
عليدا، و بالتالي إ.ا أردنا ايجاد حلول ج.رية؛ للقضاء على تلك ال اهرة الخ يرة، التةي تةؤرق المجتمعةين المصةري و الةدولي معةا؛ فالبةد 

توى الكلي و ليس الجزئي، أو بمعنى آخر االنتقال من الن ةرة الضةيقة التةي تركةز علةى القضةية .اتدةا فحسةب، من الن ر إليدا على المس
إلى ن رة شاملة تضم كافة المدخالا المؤثرة، و المخرجاا الناتجة عندا، و ه.ا بالضب  ما يتميز بةه الةندج الحقةوقي، و مبادئةه الثالثةة 

عةةةدم التجزئةةةة؛ فةةةالمن ور الحقةةةوقي يسةةةتند فيةةةه ت بيةةةق كةةةل حةةةق مةةةن الحقةةةوق إلةةةى ت بيةةةق الحقةةةوق المتمثلةةةة فةةةي: الشةةةمولية، و التةةةراب ، و 
األخرى؛ حيث تتمت  كل الحقوق بمكانة مساوية، ال يْمكن تصنيفدا، و ال ترتيبدا، و بالتالى يست ي  الةندج القةائم علةى الحقةوق أن يخلةق 

 و تحديد األهداف التي يمكن تحقيقدا على المدى ال ويل   إ ار عمل عام، يمكن من خالله تن يم كافة أنش ة التنمية،

و يعتبر المندج الحقوقي أحةد المحةاور األساسةية التةي ارتكةزا عليدةا  االسةتراتيجية  و تبنتدةا عنةد كةل مرحلةة مةن مراحلدةا،  و .لةك ألن 
 تير الوضعية   حقوق الفتياا و الفتيان حقوق عادلة كفلتدا كل الشرائ  السماوية قبل أن تكفلدا الدسا

 ثانيا: النهج التشاركي
الندج التشاركي أسلوب ديموقرا ي للتخ ي ، و صن  القرار ُيساعد على تحقيق قيم العدالة و الشمولية، حيث يضم كافة أ راف 

ي تحقيق المجتم ، و يوحد جدود الدولة، و المجتم  المدني، و الق ال الخاص، و يعترف بثن الجداا االجتماعية، عناصر نش ة ف
 التنمية الخاصة بدم، و يجعلدا عنصرا مؤثرا في العملية التخ ي ية، و ليس مستقبال فحسب  

كما يساعد الندج التشاركي على تبادل المعرفة، و المعلوماا، و المداراا بين الشركاء، و من ثم يسمح بتبادل، و معالجة مشكالا 
وياا االستثماراا االجتماعية و االقتصادية، و يولد اتفاقا عاما على الحلول، و يعزز األفراد بصورة متكاملة؛ مما يساعد على تحديد أول

 م في حاالا ومجاالا أخرى إنجازاتدالشعور بالمسئولية االجتماعية، و يكسب المشاركين في العملية التخ ي ية القدرة على تكرار 
و يت لب ت بيق الندج التشاركي مجدودا كبيرا، و درجة عالية من المشاركة، و الحوار في صن  القرار، و صياغة االستراتيجياا، و  

اختيار البرامج؛ بما يعود بالفائدة على جمي  الجداا، و تتدرج مستوياا المشاركة في عملية التخ ي  االستراتيجي تباعا ، ابتداء  من 
 لمعلوماا، فالمشاورة في عملية التخ ي ، وصوال  إلى الشراكة الكاملة  المشاركة في ا

يرتكز الندج التشاركي على عدد من المبادئ األساسية، مندا: االستجابة، و الديمقرا ية، و التقبل، و الشمول، و يددف بشكل أساسي 
إلى تعزيز قيم المشاركة، و الديمقرا ية، و مبادئ المساءلة، و ضمان االستجابة؛ ألكبر قدر ممكن من م الب الشركاء، و .وي 

زن الم لوب بيندم، باإلضافة إلى رف  مستوى مشاركة الجداا .اا العالقة في عملية التخ ي  االستراتيجي، و العالقة، و تحقيق التوا
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يشتر  مبدأ الديمقرا ية أن يكون للجمي  الحق في إبداء الرأي، و التعليق، و المشاركة دون أي قيود، و بوجود تكافؤ الفرص و تساويدا 
دون تمييز، و تتركز النتائج المتوقعة من استخدام الندج التشاركي على تعزيز قنواا التواصل بين في المشاركة لدى جمي  .وي العالقة 

الدولة و الموا ن، و تعزيز الشفافية، و اإلفصاح،  و المساءلة، و النزاهة، و تحقيق العدالة في الحصول على الخدماا، و الفرص، و 
د اإلنفاق العام  و من هنا تت لب المشاركة المجتمعية مجموعة من الشرو ، و و تحسين األداء المؤسسي، و ترشي تحسين نوعيتدا،

المبادئ االرشادية؛ حتى تصبح عملية المشاركة .اا قيمة مترسخة في حياة المجتم ، و حتى تكون فعالة، و مجدية في تحقيق التنمية 
 المنشودة  

 :9و من أهم مقوماا تحقيق المشاركة الفعالة ما يلي 
  و الجدود، و ترشيد صن  القرار  الرؤىاأل راف بجدوى المشاركة كآلية؛ لبلورة قناعة ، 
  عدالة و شمولية المشاركة؛ بدء من مستوياا القيادة العليا، و حتى الفئاا الضعيفة المدمشة، و أن تكون المشاركة في عملية

ولياا، و تعبئة الموارد، و التفاوض، و فض صن  القرار شاملة؛ لكافة المراحل بدء من: تشخيص المشكالا، و تحديد األ
 المنازعاا، و اإلدارة وصوال إلى المراقبة،  و المتابعة، و التقويم  

  مصداقية المشاركة بثن تترسخ لدى الشركاء مبادئ المصارحة، و تحمل المسئولية، و المحاسبة عليدا، و أن يكون التركيز على
 ل على المصالح الضيقة  المصالح العريضة للموا نين، و بدرجة أق

   بناء القدراا؛ لتحسين مداراا التعاون؛ مما يساعد على إدارة عملية المشاركة بكفاءة 
  مؤسسية المشاركة، بمعنى: وجود األ ر القانونية المؤسسية المن مة، و المحفزة لعملياا المشاركة االجتماعية، التي تضمن

مر ال.ي ت لب تصميم آلياا؛ لدعم وصول أفراد المجتم  إلى المعلوماا فيما يتعلق مشاركة، و تمثيل أغلب األ راف المعنية، األ
بثداء الدولة، و الق ال الخاص، و الخدماا المالية، و األسواق، و القواعد و الحقوق بالنسبة للخدماا األساسية، و ك.لك ايجاد 

ا، و استخدام الموارد، باإلضافة إلى توفير القدرة التن يمية آلياا للمساءلة االجتماعية؛ ألجدزة الحكومة على سياستدا، و آدائد
 لأل راف غير الحكومية 

 
األ فال في الحيةاة العامةة،   بإدماجعلى البرامج، واألنش ة الخاصة  -حكومية كمؤسساا حكومية و غير -إن  ت بيق الندج التشاركي 

المسةؤولية التةي سةتلقى علةيدم مسةتقبال، هةو: مسةئولية، و ضةرورة، ال  و استثمار فرص تحسين ادماجدم فيدةا؛ ليكونةوا قةادرين علةى حمةل
يجةب الن ةةر إليدةا كنةةول مةن الرفاهيةةة، و إنمةا يجةةب تشةجي  العمةةل  علةى ت بيةةق هة.ا المةةندج، ان القةا مةةن اإليمةان بةةثن  تلبيةة احتياجةةاا 

ليةةةةة ت وعيةةةةة تفرضةةةةدا علةةةةيدم مسةةةةؤوليتدم أجدةةةةزة الدولةةةةة: رسةةةةمية، و خاصةةةةة، و أه جميةةةة األ فةةةةال هةةةةي مسةةةةؤولية و نيةةةةة، تشةةةةترك فيدةةةةا 
االجتماعية، و قيمدم المدنية، و األخالقية تجةا  المجتمة  و المةوا نين، فاأل فةال هةم أمةل المسةتقبل، و شةركاء البنةاء الحضةاري للةو ن، 

 ال.ين تُبنى عليدم اآلمال في الريادة، و القيادة، و التميز 

بةالغ األهميةة؛ حيةث تقةر اتفاقيةة حقةوق ال فةل بحةق األ فةال فةي أن ُتؤخة. وجدةاا ن ةرهم  إن إشراك األ فال في اإلدارة و التخ ي  أمر
 فنادرا  ما ُيدعى األ فال إلى المشاركة في القراراا المرتب ة بدم   -و م  .لك -بعين االعتبار في جمي  القضايا التي ُتمسدم

إن القراراا و السياساا المتعلقة بقضايا، مثل: التفكك األسري، و التسرب من التعليم، و العنةف ضةد األ فةال يمكةن أن يكةون لدةا آثةاٌر 
مباشرة، و وخيمة على حيةاة األجيةال الحاليةة، و القادمةة مةن األ فةال  و  فةي  ةل أي  ةرف مةن ال ةروف، و خاصةة  فةي هة.  األوقةاا 
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الجدةةاا: المحليةةة، و العالميةةة، و المجتمةة  المةةدني، و ممثلةةي الق ةةاعين العةةام و الخةةاص أن تحشةةد مواردهةةا، و الصةةعبة، و علةةى جميةة  
 توجه  اقاتدا لتوجيه المجتم ؛ ألن يحترم حقوق ال فل، و يعززها  

، فعلةى  10صةن  القةرار  و من الممكن أن تؤدي المن ماا غير الحكومية، و الديئةاا الدوليةة دورا حاسةما؛ لتعزيةز مشةاركة األ فةال فةي
اتخا. إجةراءاا عاجلةة و منسةقة  و هنةا تتضةح  سبيل المثال: تت لب قضايا عبور الحدود، مثل الدجرة، واإلتجار، والزواج من األجانب،

 أهمية وجود شراكة من مة، و فعالة بين كافة أصحاب القرار الرئيس في المجتم ، و المن ماا الدولية المختلفة  

إلى  قضية الزواج المبكر؛ فمن المؤكد أندا على رأس القضايا، التةي  تت لبةب  ت بيةق الةندج  التشةاركي علةى السياسةاا و  و إ.ا ن رنا 
اإلجةةراءاا، التةةي تشةةمل: جميةة  المسةةتوياا الحكوميةةة، و األهليةةة، و الخاصةةة    فالتصةةدي ل ةةاهرة الةةزواج المبكةةر، يت لةةب تعةةاون جميةة  

سةةةية و االقتصةةةادية،  و تغييةةةر المعةةةايير، و العةةةاداا الثقافيةةةة، و إعةةةادة بنةةةاء الثقةةةة بةةةين السةةةل اا، و الجدةةةاا؛ لمعالجةةةة األوضةةةال السيا
المؤسساا، و المةوا نين  و مةن هنةا ت دةر الحاجةة إلةى إعةادة توصةيف العالقةة بةين العمةال و الشةركاا، و التثكيةد علةى ضةرورة تةوفير 

 عمل متساوية للجنسين  صفر 

عمةال، و تنسةيقا حقيقيةا -ليس فق  كالما بةل -جية أن تكون الشراكة أحد ركائزها، و محاورها؛ التي تقوم عليداو قد راعا ه.  االستراتي 
بةةين جميةة  ق اعةةاا الةةوزاراا، و الديئةةاا، و األزهةةر، و الكنيسةةة، و الجمعيةةاا  األهليةةة، و الق ةةاعين العةةام و الخةةاص، و الفتيةةاا، و 

عمل، و نقاشاا متعمقة؛ حتى يمكن بحةث كةل الجوانةب، و اسةتيفاء كةل النقةا  التةي يمكةن أن الفتيان، واآلباء، و األمداا؛ في جلساا 
 تبنى عليدا خ ة العمل؛ بددف عمل تغيير فعلي نحو األفضل إليقاف ال اهرة، و ليس مجرد أوراق ن رية توض  في األدراج 
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 مبكرقائمة المشاركين في وضع استراتيجية الحد من الزواج ال

 

 الجهة اإلسم الجهة اإلسم
 وزارة الداخلية  مقدم باسم محمد نبيل بلبل حضور و السكانوزارة الصحة  د   عا ف الشيتانى

  ب عين شمس د ياسر أبو  الب و السكانوزارة الصحة  د/ آمال زكي
 للدراساا السكانية والصحة اإلنجابيةالجمعية المصرية  د  هند خ اب أبو سعود و السكانوزارة الصحة  أ  رأفا فتحي عزيز 

 الجمعية المصرية للدراساا السكانية والصحة اإلنجابية أ  مشيرة جاب اهلل و السكانوزارة الصحة  د نجوى العشري
 الجمعية المصرية للدراساا السكانية والصحة اإلنجابية د فايزة جميل و السكانوزارة الصحة  د  محمد نور عبد الع يم

 الجمعية المصرية للدراساا السكانية والصحة اإلنجابية د  عاصم أنور موسى العام للجمعياا األهلية االتحاد  لعا عبد القوىد  
 هيئة كير الدولية د زينب حيدة المجلس القومى لل فولة واألمومة د   عزة الدسوقى

 المركز القومى للبحوث ا د   اسامه عزمي  المجلس القومى للمرأة أ  ندى محمد مرسي عبد المحسن
 أسقفية الخدماا العامة واالجتماعية د  هايدى صبحى ع ية المجلس القومى للمرأة أ شيماء محمود نعيم
 أسقفية الخدماا العامة واالجتماعية أ  ناهد  لعا  اإلسكندريةجامعة  د  معالي جميعي  
 الديئة العامة للتخ ي  العمرانى -وزارة االسكان  م/ فا مة صادق أحمد اإلنسانق ال حقوق  -وزارة العدل  أ إيمان محجوب

  االجتماعيوزارة التضامن  سماح رفعا حسن ق ال حقوق اإلنسان -وزارة العدل  مستشار شريف محمد مص فى حاف  
  االجتماعيوزارة التضامن  أحمدأ باسمة عبد الجواد  المكتب الفني لمحكمة النقض -وزارة العدل  مستشار عمرو الشيمي

  االجتماعيوزارة التضامن  أ  صباح مبارز  األزهر الشريف د هاني شمس الدين زكريا
 المركز الديموجرافى  د   جداد شريف صبرى األزهر الشريف د  محمد دردير محمد ابراهيم

 وزارة القوى العاملة والدجرة عبد الرحمنأ  سعد  فؤاد  وزارة األوقاف الشيخ / محمد عبد الرازق عبد الدادى عمر
 وزارة القوى العاملة والدجرة أ  نادية عبد النعيم  محمد وزارة األوقاف الشيخ / محمد عيد كيالني

 وزارة القوى العاملة والدجرة أ  فتحي اسماعيل حسنين مص فى وزارة الداخلية  عقيد / ابراهيم محمد أحمد الشا.لي
 وزارة القوى العاملة والدجرة أ  سميحة عبد الرحمن سليمان وزارة التنمية المحلية السيد رمضانلواء / محمود 
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 الجهة اإلسم الجهة اإلسم
 وزارة الزراعة واستصالح األراضى د/ عقيلة صالح حمزة وزارة التنمية المحلية أ مجدي مص فى كمال

 الزراعة واستصالح األراضىوزارة  د/ محمد عبد الفتاح راجح الجمعية المصرية لبناء المجتم  أ  سماح حسين
 الجداز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أ  وفاء ماجد أحمد ماجد اإلئتالف المصري لحقوق ال فل د أحمد مصيلحي
 الجداز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أية فوزي كامل   جمعية بناتي أ  هند سامي 
 القصر العيني -الجمعية العلمية  ابراهيم عبد الال  للخدماا اإلجتماعيةالديئة القب ية اإلنجيلية  د ماجدة رمزي

 القصر العيني -الجمعية العلمية  آية محمد صالح الدين جمعية كاريتاس مصر د  مجدي حلمي قديس
 القصر العيني -الجمعية العلمية  أحمد قدري جمعية كاريتاس مصر ماري سمير

 جمعية شباب األزهر  مؤمن سعودي السيد مؤسسة مصر الخير د سالي ساهر
 جمعية شباب األزهر  فريد عبد الحميد عبد الحميد مؤسسة مصر الخير عفاف الجوهري 

 جريدة األخبار-صدى البلد  أ  غادة زين العابدين  الجمعية المصرية لتن يم األسرة د شادية عبد الرحيم الرشيدي
 وزارة الثقافة أ مسعود  شومان الندوض وتنمية المرأةجمعية  ا  نجالء عبد الرؤوف محمود

 وزارة الثقافة د  حنان موسى جمعية الندوض وتنمية المرأة خالد محمود الجزار 
 وزارة التخ ي    أ  محمد عبد الشكور عبد الدايم جمعية الندوض وتنمية المرأة أ  مارينا جوزيف
 وزارة  المالية أ  رجاء محمد أحمد منصور جمعية الندوض وتنمية المرأة أ  رشا رسالن 
 وزارة  المالية أ  إيمان زكي علي الزهيري جمعية الندوض وتنمية المرأة منال كسبان

 مركز قضايا المرأة المصرية (CEWLA) وسام محمد الدسوقي   جمعية الندوض وتنمية المرأة امل سليمان السيد
 للتنمية االجتماعيالصندوق  أ  عصام السيد السيد جمعية الندوض وتنمية المرأة أ منال سرور

 وزارة التربية والتعليم د   لبنى عبد الرحيم أمين
Jaime Nadal 

 خايمي نادال
UNFPA 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 مجلس السكان الدولي  د  ندلة عبد التواب  وزارة التربية والتعليم أ مجدى عبد الغنى

 المجلس القومي للسكان د هالة يوسف وزارة التربية والتعليم أ عمرو زين العابدين
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 الجهة اإلسم الجهة اإلسم
 المجلس القومي للسكان د داليا حسن  وزارة التعليم العالى أ  عادل محمود أحمد

 المجلس القومي للسكان أ  سحر يوسف وزارة التعليم العالى أ  لمياء عبد اهلل ابراهيم
 المجلس القومي للسكان أ  سمير أبو ريا العامة لتعليم الكبارالديئة  د   وفاء  محمد عبد القوى زعتر 
 المجلس القومي للسكان أ  منى مص فى شحاته  وزارة الدولة للتنميه االدارية  م   هبة مص فى محمود رزق 

 المجلس القومي للسكان مرفا مص فى  االدارية  للتنميةوزارة الدولة  د أحمد  وبال
 المجلس القومي للسكان ايمان عبد الناصر وزارة الدولة للشباب  أ  منى أحمد معوض 
 المجلس القومي للسكان أ نيرة الفردوس عبد الخالق جمعية حواء المستقبل د اقبال السمالو ي

 المجلس القومي للسكان أيمن أمين محمد مص فى جمعية حواء المستقبل نشوى رضوان أحمد عثمان
 المجلس القومي للسكان أ  سميرة حسن جامعة القاهرة  –كلية ال ب  د  محمود ب راوي

 المجلس القومي للسكان أ فا مة الزهراء محمود محمد جيل وزارة اإلعالم أ  خالدة عبد اهلل تمراز 
 المجلس القومي للسكان أمل عبد الجبار  التليفزيون المصري أ   محمد حلمي

 المجلس القومي للسكان أ  مرفا الناقة العامة لالستعالمااالديئة  أ رابح محمد فتحي فود 
 المجلس القومي للسكان أ  منال العبساوي الديئة العامة لالستعالماا أ  سدام صالح الزيني

 المجلس القومي للسكان أ ألفا نصيف الديئة العامة لالستعالماا أ  جمال عبد الناصر محمود
 المجلس القومي للسكان أ  أميرة رياض المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية  د   نادية حليم سليمان

 المجلس القومي للسكان منار حمدي مركز المعلوماا ودعم اتخا. القرار بمجلس الوزراء د أمل محمد محمود الجبالى
 المجلس القومي للسكان أ عصام مدكور مركز المعلوماا ودعم اتخا. القرار بمجلس الوزراء شاهيناز حسن أبو السعود

 جامعة حلوان-االجتماعيةكلية الخدمة  د لبنى عبد المجيد مركز المعلوماا ودعم اتخا. القرار بمجلس الوزراء د هدى رجاء الق قا 
 المركز اإلقليمي للصحة اإلنجابية جامعة عين شمس ا د  صفاء الباز الجامعة األمريكية ا د  هدى رشاد

  األهليةالمركز المصري لدعم الجمعياا  د شريف غنيم  جمعية المرأة و المجتم  أحمد عجالن أ  مدا
 UNFPA-المكتب اإلقليمي د  مدا العدوي  الكنيسة القس د  بيشوي حلمي  
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 الجهة اإلسم الجهة اإلسم
 WHO   عبد الرسول د هالة مجلة صباح الخير أ  عبير صالح 
 (Ford Foundation ) الدولية فوردمؤسسة  د منتصر كمال القصر العيني د حنان مصلح
 صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA د مجدي خالد جامعة حلوان د نادية خليفة

 د مجدي الخيا 
اإلتحةةةةاد النةةةةوعي  لمناهضةةةةة الممارسةةةةاا الضةةةةارة ضةةةةد 

 المرأة وال فل
 باثفيندر الدولية م  محمد أبو نار

 باثفيندر الدولية الخ يبد جمال  جامعة القاهرة )جدة بحثية( د فا مة الزناتي
 باثفيندر الدولية د لمياء محسن كلية اإلقتصاد د زينب خضر

 باثفيندر الدولية د شاهيناز مخيمر سابقا والسكان لألسرة الدولة وزيرة أ د مشيرة خ اب
 باثفيندر الدولية د ايمان الشريف مجلس السكان الدولي  سلمى أبو حسين حضور
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