
جمهورية السودان   جمهورية السودان   
وزارة مجلس الوزراء  وزارة مجلس الوزراء  

الجهاز المرآزي لإلحصاء     الجهاز المرآزي لإلحصاء       

الزواج المبكر  في السودان       الزواج المبكر  في السودان       

إعداد   إعداد   
نادية حمزة أحمد باشري  نادية حمزة أحمد باشري  



::مقدمةمقدمة

بإستعراض واقع المجتمعات البشرية  نجد أن الزواج المبكر أصبح   •
. خاصية من خصائص المجتمعات النامية، مثل السودان     

.  سنوات فأآثر من العمر 15من السكان % 49يكون النساء •
رب االسره %  28, من األسر السودانية رب االسره ذآر% 72•

. أنثى
اقل نسبة نوع في الريف آانت ,  102  نسبة النوع في السودان آانت •

.120 وأعلى نسبة نوع في مناطق الرحل آانت 99
في السودان %) 51( ونصف النساء  %)39(حوالي ثلث الذآور •

. وجدو أميين 



::مقدمةمقدمة
من اإلناث وجدو أميين، في  %29من الذآور و% 18في الحضر  •

وفى مناطق . من اإلناث وجدو أميين % 58من الذآور و%  45الريف 
.من اإلناث وجدو أميين %82من الذآور و%76الرحل 



::مصادر البيانات      مصادر البيانات      

 تاله  1973 ثم تعداد 1955/56نفذ أول تعداد سكاني في السودان عام •
.2008 وأخير تعداد السكان والمساآن  1993 ثم تعداد 1983تعداد 
ان مصدر هذه البيانات هو تعداد السكان والمساآن  الخامس لعام  •

 في السودان، مصنفة في فئات عمرية طول آل فئة منها  خمس  2008
وقد تم الحصول علي البيانات الخاصة بالحالة الزواجية  عن . سنوات،

:  طريق طرح سؤال مباشر للشخص المستجوب  
. الزواج )  لها (   لم يسبق له 

) متزوجة حاليا (   متزوج حاليَا 
) مطلقة ( مطلق 
) أرملة (   أرمل 



::مصادر البيانات      مصادر البيانات      

. . الزواج الزواج )  )  لها لها (  (  لم يسبق له لم يسبق له     
) ) متزوجة حاليا متزوجة حاليا (  (   متزوج حاليَا  متزوج حاليَا 

) ) مطلقة مطلقة (( مطلق  مطلق 
) ) أرملة أرملة (  (   أرمل  أرمل 







متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع ونمط المعيشة في شمال السودان لألعوام

2008, 1993, 1983, 1973 

 الريف الحضر الجملة التعدادسنة

 اإلناث   الذآور اإلناث الذآور اإلناث الذآور

23.01  28.09  25.09 30.76 23.54 28.74 2008

21.9  27.9  24.3 31.1 22.7 29.3 1993

20.2  26.6  22.2 29.1 20.7 27.3 1983

18.5  25.3  19.9 27,3 18.8 25.9 1973

 



::نسبة النوعنسبة النوع

نالحظ من جدول التوزيع السكاني حسب الفئات العمرية واألقاليم    •
 انه ال توجد فوارق لنسبة 2008ونسبة النوع في شمال السودان لعام 

حيث  ) 39-20( النوع بالنسبة للمجموعات ألعمريه المختلفة، عدا الفئة 
وربما يعزى . 88 إلى 102نجد إن نسبة النوع تنخفض من المعدل   

. ذلك لهجرة الذآور في هذه الفئات ألعمريه
 في المناطق الريفية تكون نسبة النوع منخفضة، وربما يعزى ذلك •

وهذه النسبة ترتفع في مجتمع . لهجرة الذآور إلى المناطق الحضرية 
. الرحل



:الزواج   
يتضح من جدول نسبة المتزوجين الذآور والمتزوجات اإلناث حسب    يتضح من جدول نسبة المتزوجين الذآور والمتزوجات اإلناث حسب    ••

من من % % 5656من الذآور  من الذآور  % % 4444المجموعات العمرية و حسب تاريخ التعداد المجموعات العمرية و حسب تاريخ التعداد 
.. سنة فأآثر من العمر وجدو متزوجين   سنة فأآثر من العمر وجدو متزوجين  1212اإلناث اإلناث 
 سنة  سنة 1212 آما يتضح من هذا الجدول أن هنالك بعض الذآور واإلناث عمر  آما يتضح من هذا الجدول أن هنالك بعض الذآور واإلناث عمر ••

.  .  من الواضح إن  زواج   األطفال اإلناث ال زال يمارس من الواضح إن  زواج   األطفال اإلناث ال زال يمارس .  .  وجدو متزوجين وجدو متزوجين 
من اإلناث في هذه الفئة العمرية وجدو مسجلين متزوجات من اإلناث في هذه الفئة العمرية وجدو مسجلين متزوجات %  %  3838حوالي حوالي 

وفى هذا الجدول نسبة النساء المتزوجات أعلى من الذآور في الفئة وفى هذا الجدول نسبة النساء المتزوجات أعلى من الذآور في الفئة   ••
وفى األعمار وفى األعمار ..سنة سنة ) ) 3939--3535( ( سنة مقارنة بالفئة العمرية سنة مقارنة بالفئة العمرية )  )  1414--1212((العمرية العمرية 

.  .  األآبر من ذلك نجد أن نسبة الذآور المتزوجين أعلى من نسبة اإلناث   األآبر من ذلك نجد أن نسبة الذآور المتزوجين أعلى من نسبة اإلناث   
نجد أن الذآور يتزوجون إناث أصغر في العمر وذلك يؤدى إلى   نجد أن الذآور يتزوجون إناث أصغر في العمر وذلك يؤدى إلى   " " عموماعموما

. . رفع نسبة األرامل في النساء رفع نسبة األرامل في النساء 



:الزواج   

توجد اختالفات حسب الحضر والريف والرحل ما بين المتزوجين من     توجد اختالفات حسب الحضر والريف والرحل ما بين المتزوجين من      •
نسبة المتزوجين في الرحل أعلى من الحضر والريف نسبة المتزوجين في الرحل أعلى من الحضر والريف . . اإلناث و الذآور اإلناث و الذآور 

. . ،وفى الريف هذه النسبة أعلى من الحضر  ،وفى الريف هذه النسبة أعلى من الحضر  

وتشير بعض الدراسات إلى ان الزواج المبكر العديد من                  وتشير بعض الدراسات إلى ان الزواج المبكر العديد من                  ••
المخاطر واالضرار الصحية والنفسية واالجتماعية                     المخاطر واالضرار الصحية والنفسية واالجتماعية                     

 ..واالقتصادية     واالقتصادية     



وشكرًاوشكرًا
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