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 ورقة حقائق حول الزواج المبكر في قطاع غزة

 جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

 إعداد محمد أبوهاشم

2020 

 مقدمة

يتمّّلمأيّزواجّيتمّبينّطرفينّأحدهماّأوّكالهماّّه:فّاألممّالمتحدةّالزواجّالمبكر،ّأوّزواجّاألطفالّبأنتعرّ 
الزواجّ"بأنهّوتعتبرّاألممّالمتحدةّالزواجّالمبكرّأحدّصورّالزواجّالقسري،ّحيثّتعرفهّالثامنةّعشرّمنّالعمر.ّّ

ّوالص ّالحرة ّالشخصية ّبدونّالموافقة ّطرفيهأريحةّوالواعيةّأليّالذيّيعقد ّيمكنّللشخصّالقاصرّوّكال "،ّوال
ّالّيوواعيّالتعبيرّعنّإرادتهّبشكلّكاملّوحر ّولهذا ّفيّنفسّكنّتصورّزواجّمبكرّدونّأنّيكّوم، نّقسريًا

1ّّّ.الوقت

ّفقدّبلغت2ّيعتبرّالزواجّالمبكرّأحدّالظواهرّالسلبيةّالتيّتعانيّمنهاّفلسطين،ّفوفقّآخرّاالحصاءاتّالمتوفرة
فيّّ%21فيّالضفةّالغربية،ّّ%19ّّإلىّوصلت،ّحيث2017ّ%ّمنّحاالتّالزواجّفيّالعام20ّّبينّاإلناث
بينّاإلناثّ%24ّوتمثلّهذهّالنسبّانخفاضًاّعماّكانّعليهّالحالّفيّالعقدّالماضي،ّحيثّكانت3ّّّ.قطاعّغزة
ّبينّالذكورّّ.2010فيّالعامّ ّفّ،أما %ّفقطّفيّفلسطينّفيّالعام1ّكانتّالنسبّأقلّبكثيرّحيثّبلغتّقد

2010.4ّّّ%ّفيّالعام1,5ّالسابقّحيثّكانتّالعقدّانخفاضًاّعنّّتمثل،ّوهيّاألخرى2017ّ

فيّمادتهّاألولىّعلى:ّ"يشترطّفيّأهليةّّينص،2019ّ(ّلسنة21ّقرارّبقانونّرقمّ)ّأصدرّالرئيسّالفلسطيني
ّثمانيةّعشرّسنة."ّّوينصّفيّالمادةّالثالثةّمنهّ الزواجّأنّيكونّطرفاّعقدّالقرانّعاقلين،ّوأنّيتمّكلّمنهما
على:ّ"علىّالرغمّمماّوردّفيّأيّمنّالتشريعاتّالنافذة،ّتسريّأحكامّهذاّالقرارّبقانونّعلىّجميعّالمواطنين."ّ

عامًاّفيّالقوانينّالساريةّفيّالضفةّالغربية18ّّذاّالقانونّكلّماّيتيحّعقدّقرانّمنّهمّأقلّمنّوبالتاليّألغىّه
،1954ّ(ّوالقوانينّالساريةّفيّقطاعّغزةّ)قانونّالعائلةّالفلسطينيّلسنة1976ّ)قانونّاألحوالّالشخصيةّلسنةّ

                                                           
1
   UN, Child, early and forced marriage, including in humanitarian settings  

<https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/childmarriage.aspx> 
2
، أما في قطاع غزة استطاع الباحث 2017آخر إحصاءات متوفرة من مركز االحصاء حول الزواج المبكر في فلسطين في العام  

 من المجلس األعلى للقضاء الشرعي في غزة.  2019و 2018الحصول على احصاءات 
3
 2019مارس  8، عشية يوم المرأة العالميلسطينية السيدة عوض، تستعرض أوضاع المرأة الفالجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني،  

< http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3405> 
4
 2019مارس  8، لسطينية عشية يوم المرأة العالميالسيدة عوض، تستعرض أوضاع المرأة الفالجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني،  

< http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3405> 
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،ًّاّمقيداًّواحدّاستثناء5ًّّالشارعّالفلسطيني،كبيرًاّفيّّّالقرارّبقانونّوالذيّأثارّجدالًّّووضعوالمذهبّالحنفي(.ّّّ
ّ ّالضرورة، ّحالة ّوتصديقفي ّالمختصة ّالمحكمة ّمن ّفلسطينّبإذن ّقضاة ّقاضي ّالدينيةّّمن ّالمرجعيات أو

6ّنظرًاّلظروفّاالنقسامّالسياسيّالفلسطيني.ّولكنّلمّيطبقّالقانونّفيّقطاعّغزةّّ.للطوائفّاألخرّى

الزواجّالمبكرّفيّقطاعّغزةّفيّخمسةّمحاورّوهي:ّموقفّالقانونّالدوليّتوضحّهذهّالورقةّأبرزّالحقائقّحولّ
المبكر؛ّحجمّظاهرةّالزواجّمنّالزواجّالمبكر؛ّموقفّالقانونّالفلسطينيّالساريّفعلياّفيّقطاعّغزةّمنّالزواجّ

ّأبرزّآثارّالزواجّالمبكر.ّو؛ّةّالزواجّالمبكر؛ّالعواملّالتيّتساهمّفيّاستمرارّظاهّرالمبكر

 القانون الدولي من الزواج المبكرموقف أواًل: 

 ّاللتزاماتّفلسطينّعلىّالمستوىّالدوليّبموجبّّيعدّالسماح جملةّمنّبالزواجّالمبكرّفيّفلسطينّانتهاكًا
ّ.2014ّمنذّالعامّّلهذهّاالتفاقاتاالتفاقياتّالدوليةّالملزمةّلفلسطين،ّباعتبارهاّدولةّمنضمةّ

 ّ ّ)تنص ّ)2الفقرة ّالمادة ّمن )16ّ )ّ ّالقضاء ّالمرأّةمنّاتفاقية ّضد ّالتمييز ّأشكال ّكافية ّّعلى 1979ّلسنة
(1ّعرفّالطفلّوفقّالمادةّ)،ّويّ .."ثرّقانونييكونّلخطوبةّالطفلّأوّزواجهّأيّأّال".2ّعلى:"ّ)السيداو(ّ

ّلسنة ّالطفل ّحقوق ّاتفاقية ّلفلسطين1989ّّمن ّعشرّبأنه:ّالملزمة ّالثامنة ّيتجاوز ّلم ّالذي ّ".ّ.."اإلنسان
ّوبالتاليّسماحّالقوانينّالفلسطينيةّبالزواجّالمبكرّيعتبرّمختلفةّاللتزاماتّفلسطينّباحترامّاتفاقيةّالسيداو.

 (ّمنّالمادة3ّنهّأيضًاّيتعارضّمعّالفقرةّ)إ،ّفكماّبيناّسابقاًّّباعتبارّالزواجّالمبكرّنوعّمنّالزواجّالقسرّي
ّلسنة23) ّوالسياسية ّالمدنية ّللحقوق ّالدولي ّالعهد ّمن )ّ1966(ّ ّوالفقرة ،1)ّ(ّ ّالمادة ّالعهد10ّمن ّمن )

ّعلىّضرورةّأنّيكون1966ّواالجتماعيةّوالثقافيةّلسنةّالدوليّللحقوقّاالقتصاديةّ ،ّوكالّالفقرتينّأكدتا
ّوكاملة. ّحرة ّبإرادة ّالمبكرّ الزواج ّبالزواج ّالفلسطينية ّالقوانين ّسماح ّاللتزاماتّّوبالتالي ّمختلفة يعتبر

ّ.العهدينّالدوليينّلحقوقّاإلنسانبموجبّّفلسطين

 من الزواج المبكر في قطاع غزة الساري فعلياً  انون الفلسطينيموقف القثانيًا: 

  ّالعائلةقانونّّ(ّمن5بالرغمّمنّأنّالمادةّ)ّّ:عاماً  18بتزويج من هم دون سن  نيالقانون الفلسطييسمح
عامًا،ّوأنّالّيقلّعمرّالمخطوبةّعن18ّّقدّاشترطتّأنّيكونّالخاطبّقدّأتم1954ّّالفلسطينيّلسنةّ

صغرّمنّذلكّبالزواجّإذاّقدّأجازتّللقاضيّالسماحّلمنّهمّأّ(6ّ،7عامًاّعندّالعقد،ّإالّأنّالموادّ)17ّ
ّالبلوغّوكانتّهيئتهمّتدلّعلىّذلك ،ّولكنهّوضعّحدّأدنيّلسنّالزواجّالّيجوزّللقاضيّبأيّحالّادعوا

                                                           
5
رفضت شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني القرار بقانون، وخرجت عدة مظاهرات في مدينة الخليل، وهي المدينة التي تعاني من  

%، وطالبت هذه المظاهرات بإسقاط القانون وأعلنت رفضها 37إلى  2017أعلى نسبة زواج مبكر في فلسطين حيث وصلت في العام 

وقد خرجت المظاهرات بتحريض صريح من قبل حزب التحرير، وهو جماعية دينية تتبنى مواقف دينية واجتماعية   التفاقية السيداو.
 وسياسية متشددة نسبياً.

6
، وبات قطاع غزة منفصل بشكل اداري وقضائي وتشريعي عن قطاع غزة منذ 2007حدث االنقسام في السلطة الفلسطينية منذ العام  

في  -بموجب صالحياته الدستورية بسبب غياب المجلس التشريعي -لقوانين الصادرة عن الرئيس الفلسطيني ذلك الحين، وال تطبق ا
 قطاع غزة.
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الّيجوزّألحدّأنّيزوجّالصغيرّالذيّلمّيتمّ (ّعلى"8السماحّبزواجّمنّلمّيتجاوزه،ّحيثّنصتّالمادةّ)
ّّ.ّ"الثانيةّعشرةّمنّعمرهّوالّالصغيرةّالتيّلمّتتمّالتاسعةّمنّعمرها

  القرارّاإلداريّرقمّّوضعّسن الزواج ولكنه لم يمنع الزواج المبكر:الحد األدنى لرفع يتعميم إداري وجود
علىّصالحيةّالنزولّبسنّالزواج،ّحيثّّقيوداًّّ،ّانّالقضاءّالشرعيالصادرّمنّديّو،1995ّ(ّلسنة87ّ)

ّالقضاة ّعلى ّكانّمنع ّإذا ّزواج ّعقد ّأي ّعمرهاّتاتمام ّيقل ّّالزوجة ّ)15ّعن ّهجرية سنة14,55ّّسنة
ّعنّ(ميالدية ّأوّكانّالزوجّيقلّعمره وبالتاليّللقاضيّفيّّسنةّميالدية(.15,52ّّسنةّهجريةّ)16ّّ،

ّ ّإلى ّعمره ّوصل ّمن ّكل ّيزوج ّأن ّغزة 15,52ّّقطاع ّإلى ّوصلت ّمن ّوكل ّميالدية، سنة14,55ّّسنة
ّميالدية.

 :الساري1936ّّجرمّقانونّالعقوباتّالفلسطينيّلسنةّّقانون العقوبات لم يوفر حماية من الزواج المبكر(

ّزوّ  ّمن ّكل ّ ّغزة( ّقطاع ّعشر،في ّالخامسة ّتتم ّلم ّفتاة ّّج ّلمدة ّبالحبس ّالعقاب ّتستحق ّجنحة 6ّوجعلها
ّولكنّ ّ ّالدخولّبالفتاة. ّوازالةّوضعّنفسّالقانونّشهور،ّوتصبحّالعقوبةّسنتينّلوّتم استثناءّعلىّذلك،

7ّّ.منّالجهاتّالمختصةّببلوغهاعلىّشهادةّطبيةّتفيدّأوّدخلّبهاّّجهازوّ التجريمّعنّالفعلّلوّحصلّمنّ
فتاةّلمّتبلغّالثامنةّعشرّأجرىّمراسيمّالزواجّأوّساعدّفيّإجرائهاّلّمنكلّّالقانوّنّجرمّومنّجانبّآخر

ّأوّأوليائها. 8ّدونّموافقةّوالديها ّيوفرّحمايةّوبالّ ّلم ّأنّقانونّالعقوباتّالساريّفيّقطاعّغزة تاليّنجد
طّالفتياتّمنّالزواجّ،ّوحمىّفقحقيقةّمنّالزواجّالمبكرّللفتيات،ّحتىّلمنّهنّدونّسنّالخامسةّعشر

ّ.جريّبدونّرغبةّأوليائهالمبكرّإذاّأا

 

 في قطاع غزة ظاهرة الزواج المبكرحجم ثالثًا: 

 ّ ّالذكورتنتشر ّمن ّبكثير ّأكثر ّاإلناث ّبين ّالمبكر ّالزواج ّغزةّظاهرة ّقطاع ّخاللّفي ّمعدلها ّأن ّحيث ،
9ّّ%ّمنّمجملّحاالتّالزواج.21ّفقدّبلغتّبينّاإلناثفقط،ّّأماّّ%2السنواتّالثالثّالسابقةّبينّالذكورّ

 ّبينّاإلناثّحيثّبلغتّفيّكالّالجنسين،ّيحتلّشمالّقطاعّغزةّالنسبةّاألكبرّفيّحاالتّالزواجّالمبكر
وفيّالعامّّ(ّحالة872(ّبواقعّ)%29)2018ّ(ّحالة،ّّوفيّالعام871ّ(ّبواقعّ)%25)2017ّفيّالعامّ

دّبلغتّنسبةّالزواجّالمبكرّفيّشمالّقطاعّغزةّّ(ّحالة.ّأماّبينّالذكور،ّفق838(،ّبواقعّ)25%)2019ّ

                                                           
7
 183، 182، 156، المواد 1936قانون العقوبات لسنة  
8
  182، الفقرة )ج(  المادة 1936قانون العقوبات لسنة  
9
ر في المحاكم الشرعية، كتاب ارسل إلى جمعية عايشة بناء على طلبها المجلس األعلى للقضاء الشرعي، إحصائيات الزواج المبك 

، 2019؛ إنجازات المجلس األعلى للقضاء الشرعي في العام 2020نوفمبر  4بتاريخ 

<http://www.ljc.gov.ps/storage/documents/AQKZFQpS4vri586ZB4O3vYq6Qu9V53XHr53BEjew.pdf ؛>

لحماية المرأة والطفل، الزواج المبكر في قطاع غزة التوجهات وسبل التغيير، دراسة مسحية عن انتشار وأسباب الزواج  جمعية عايشة

 أنثى من ضحايا الزواج المبكر 225شملت عينة الدراسة ، (2019المبكر في قطاع غزة، )
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ّ ّفي ّ)3)2017ّالعام ّبواقع ّحاال%104( ّت( ّالعام ّوفي ،2018ّ(3(ّ ّبواقع ّالعام%86ّ(، ّوفي ّحالة، )
10ّّ(ّحالة.92(،ّبواقعّ)3%)2019ّ

 2017ّفيّالعامّّبينّاإلناثّتحتلّالمحافظةّالوسطىّالنسبةّاألقلّفيّحاالتّالزواجّالمبكرّحيثّبلغت
(12%)ّ(ّ 273ّبواقع ّالعام ّوفي ّ ّحالة، )2018ّ(11%(ّ ّبواقع )222ّ ّالعام ّفي ّوبلغت ّحالة، )2019ّ
ّبواقعّ)10%) ّحالة.262ّ(، ّالوسطىّفيّّ( ّالزواجّالمبكرّفيّمحافظة ّبلغتّنسبة ّفقد ّبينّالذكور، أما

ّ ّ)1)2017ّالعام ّبواقع )%28ّ ّالعام ّوفي ّحالة، )2018ّ(1(ّ ّبواقع ،)%18ّ ّوفيّالعام ّحالة، )2019ّ
11ّّ(ّحالة.19(،ّبواقعّ)1%)

 ّيمكنّترتيبّالمحافظاتّمنّالنسبةّاألعلىّلألقلّحسبّالتالي:ّشمالّقطاعّغزة،ّمحافظةّغزة،ّمحافظة
12ّّّخانّيونس،ّمحافظةّرفح،ّمحافظةّالوسطى.

13ّعددّحاالتّالزواجّالمبكرّفيّمحافظاتّغزةّالخمس،ّونسبتهاّمنّحاالتّالزواجّالكلية
عددّحاالتّالزواجّ

ونسبتهاّّّالمبكر
المئويةّمنّحاالتّ

ّالزواجّالكلية

ّالمجموعّرفحّخانّيونسّالوسطىّغزةّالشمال
ّإناثّذكورّإناثّذكورّإناثّذكورّإناثّذكورّإناثّذكورّإناثّذكور
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10
ية، كتاب ارسل إلى جمعية عايشة بناء على طلبها المجلس األعلى للقضاء الشرعي، إحصائيات الزواج المبكر في المحاكم الشرع 

، 2019؛ إنجازات المجلس األعلى للقضاء الشرعي في العام 2020نوفمبر  4بتاريخ 

<http://www.ljc.gov.ps/storage/documents/AQKZFQpS4vri586ZB4O3vYq6Qu9V53XHr53BEjew.pdf ؛>

قطاع غزة التوجهات وسبل التغيير، دراسة مسحية عن انتشار وأسباب الزواج  جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، الزواج المبكر في

 (2019المبكر في قطاع غزة، )
11
 نفس المرجع 
12
 نفس المرجع 
13
 نفس المرجع 
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ّ

ّ

ّ

ّ ّالزواج ّحاالت ّيوضح ّالثالثّمخطط ّاألعوام ّخالل المبكر
 ،ّفيّكالّالجنسين2017ّ،2018ّ،2019

ّالعامّّحاالت ّخالل ّالخمس ّغزة ّمحافظات ّفي ّالمبكر الزواج
2019ّ

ّّ
 

  العوامل التي تساهم في استمرار ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزةربعًا: 

منّأهمّاألسبابّالتيّوالتيّسبقّتبيانهاّوجودّقوانينّتسمحّبالزواجّالمبكرّالقوانينّالرجعيةّوالسيئة:ّيعتبرّ .1
ّإلىّاليوم ّويعدّالسماحّبتنظيمّعقودّزواجّلمتزوجفيّقطاعّغزةّأدتّإلىّاستمرارّهذهّالظاهرة ينّ.ّّكما

ّ ّالقانون ّإطار ّتسجيلبخارج ّدون ّالمداخل، ّأحد ّالعقوبات، ّقانون ّوفق ّللفاعلين ّالجنائية ّالمحاسبة ّدون
 14ّّ للزواجّالمبكرّخارجّإطارّالقانون.

سببّالزواجّأنّّمنّعينتها%79ّّ،ّاعتبرالتيّأجريتّفيّقطاعّغزةّوفقّإحدىّالدراسات العادات والتقاليد: .2
تسودّعاداتّوتقاليدّفيّبعضّالعائالتّوالمناطقّفيّقطاعّغزة15ّّّّد.هوّاتباعّالعاداتّوالتقاليّالمبكر

اةّالتيّاتمتّالثامنةّعشرّدونّأنّتتزوجّبأنهاّأقلّمنّنظيراتها.ّّكماّأنّتجلّالزواجّالمبكر،ّوتنظرّللفت
ّاالقارب ّبين ّالزواج ّخالل ّمن ّالعائلة، ّميراث ّعلى ّللحفاظ ّالمبكر ّللزواج ّتلجأ ّاألسر ويكون16ّّ،بعض

يعتقدّالبعضّأنّّكماّو17ّّ.،ّدونّالرجوعّللفتاةفيّهذهّالعائالتّقرارّتزويجّالفتاةّبيدّاألبّمنفرداًّبالعادةّ
                                                           

14
 2020سبتمبر  29مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تاريخ المقابلة  
15
دراسة مسحية عن انتشار وأسباب ، التوجهات وسبل التغيير الزواج المبكر في قطاع غزةوالطفل، جمعية عايشة لحماية المرأة  

 (2019، )الزواج المبكر في قطاع غزة
16
 2020سبتمبر  29مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تاريخ المقابلة  
17
% من عينة الدراسة 7على الزواج المبكر سواء بالضغط النفسي أو المادي، و % من عينتها أجبرن43تشير إحدى الدراسات أن  

% من عينة 36% زوجن دون استشارتهن، وفقط 27أكدن أنهن لم يكن لديهن أي وعي لتكوين رأي حول الزواج عن موافقتهن، و
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الزواجّالمبكرّمنّالدينّاإلسالمي،ّألنهّيحميّالفتاةّمنّاالنحراف،ّوأنّرفضّفرصةّزواجّمناسبةّيعتبرّ
 18ّّّ.تنكرّ"للقسمةّوالنصيب"،ّمماّيعرضّالفتاةّللبقاءّدونّزواجّبقيةّحياتها

ّّالضغوط االجتماعية: .3 71ّأرجعت ّإ% ّعينة ّالمبكرمن ّالزواج ّالدراسات ّاالجتماعيةّحدى 19ّ.للضغوط
ّ ّالفتيات ّبعض ّعلى ّيقبلوا ّضيوذويهن ّمن ّخوفًا ّالمبكر ّّوالزواج ّمبكر، ّسن ّفي ّالمتاحة ّالفرص ّتأخراع

يضًاّأومنّجهةّأخرى،ّقدّيتعرضّالفتية20ّّـالتعرضّحينهاّللوصمةّبلقبّ"عانس"بعدهاّفيّالزواج،ّّوّالفتاة
ّ ّوخاصة ّاالجتماعية، ّللضغوط ّنتيجة ّالمبكر ّالزواج ّلخطر ّمنهم ّيعملون ّالذينّّمنذالذين ّأو ّالطفولة سن

 ،ّحيثّتبدأّاألسرةّوالمجتمعّفيّدفعهمّللزواج.ّّتعليمهمينتمونّإلىّأسرّمقتدرةّولمّيكملواّ
للفقرّّسببّالزواجّالمبكرّقدّأرجعتمنّعينتهاّ%58ّبينتّإحدىّالدراساتّأنّّ:والحاجة للحماية الفقر .4

ّللحماية 21ّّ.والحاجة ّالفقر ّيدفع ّّاألهلقد ّاألسر ّبعض ّفي ّبناتهن ّتزويج ّعبءّإلى ّمن ّللتخلص مبكرًا
ّّّمصروفاتهن. ّمن ّفقط ّللمتزوجين ّالمادية ّالمساعدات ّتقديم ّأن ّمنكما ّيدفعّّكثير ّقد ّالمانحة، الجهات

ومنّجهةّأخرى،ّّ .أيضًاّرغبهّفيّزيادةّحجمّالمساعداتّجّأبنائهمّالذكورّمبكرايبعضّالعائالتّإلىّتزّو
انفصالّاألبوينّأوّالموتّالمبكرّلمعيلّاألسرةّسواءّبصورةّالناتجّعنّّالمبكرّللمعيلّلألسرةالغيابّيعدّ

علىّقطاعّغزة،ّإلىّزيادةّخطرّتعرضّالفتياتّّطبيعيةّأوّلحادثّماّأوّنتاجّالعدوانّاإلسرائيليّالمتكرر
ّع ّمن ّللتخلص ّفرصة ّالحالة ّهذه ّفي ّمبكرًا ّالفتيات ّتزويج ّيكون ّحيث ّالمبكر، ّمسؤوليتهنّللزواج بء

علىّالحمايةّبعدّغيابّالمعيلّّالزواجّفيّهذهّالحالةّفرصةّللحصول،ّكماّأنّالفتاةّقدّتعتبرّومصروفاتهن
 22ّّّّ.الحامي

حيثّتقدمّالفتاةّوذويهاّعلىّهذهّالخطوةّ،ّفيّاالتجاهّللزواجّالمبكرانخفاضّالوعيّّيساهمّ:ّضعفّالوعي .5
 23ّّّ .الزواجلنقصّبالوعيّبالمخاطرّالحقيقةّلهذاّ

تتوقفّالبنتّعنّانخفاضّمستوىّالتعليمّأحدّأسبابّالزواجّالمبكر،ّفعندماّّ:ّيعدانخفاضّمستوىّالتعليم .6
ّترتب ّولذا ّفيّأقربّفرصة.ّ ّتزويجها ّباتجاه ّالضغوطّاالجتماعية ّتبدأ ّالتسربّمنّالتعليم، ّظاهرة طّغالبا

 24ّّّّّ.أنهاّتعتبرّسببّوتكونّفيّأحيانّأخرىّنتيجةّلهاّ،ّحيثبالزواجّالمبكرّالمدارس

                                                                                                                                                                      
 الزواج المبكر في قطاع غزةرأة والطفل، للمزيد من المعلومات أنظر: جمعية عايشة لحماية الم الدراسة أعطت موافقة على الزواج.

 (2019، )دراسة مسحية عن انتشار وأسباب الزواج المبكر في قطاع غزة، التوجهات وسبل التغيير
18
 2020سبتمبر  29مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تاريخ المقابلة  
19
دراسة مسحية عن انتشار وأسباب ، التوجهات وسبل التغيير واج المبكر في قطاع غزةالزجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل،  

 (2019، )الزواج المبكر في قطاع غزة
20
 لقب يطلق في بعض المجتمعات على الفتاة التي لم تتزوج حتى سن معين. ويختلف هذا السن من زمن آلخر ومن منطقة ألخرى. 
21
دراسة مسحية عن انتشار وأسباب ، التوجهات وسبل التغيير الزواج المبكر في قطاع غزةجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل،  

 (2019، )الزواج المبكر في قطاع غزة
22
 2020سبتمبر  29مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تاريخ المقابلة  
23
ي قطاع غزة التوجهات وسبل التغيير، دراسة مسحية عن انتشار وأسباب جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، الزواج المبكر ف 

 (2019الزواج المبكر في قطاع غزة، )
24

 Protection Cluster, Child marriage in the occupied Palestinian territory, (2016) 
<https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Early%20Marriage%20Advocacy%20Paper%20-%2029%2011%202016.pdf  >  
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إقدامهنّعلىّالزواجّأنّّهاّأفدنتمنّعين%22ّأشارتّأحدىّالدراساتّأنّّّالهروب من العنف األسري: .7
لتكتشفّبعدهاّ،ّةالفكّرّلتلكوكثيرًاّماّتقعّالفتاةّضحية25ّّّالهروبّمنّالعنفّاألسري.المبكرّكانّرغبةّفيّ

26ّّمماّيفاقمّوضعهاّاالجتماعيّوالنفسي.ّ،فيّبيتّزوجهاّأنّالعنفّيالحقها

 أبرز آثار الزواج المبكرخامسًا: 

ارسّأحدّأبرزّآثارّالزواجّيعتبرّالتسربّمنّالمدّّالتسرب من المدارس وعدم القدرة على اتمام التعليم: .1
ّالدراسيّّالمبكر. ّالعام ّخالل ّالثانوية، ّالمرحلة ّمن ّالتسرب ّنسبة ّبلغت ّفقد ّالمتوفرة ّاإلحصاءات ووفق
والّتوجدّإحصاءاتّأوّدراساتّمسحيةّتوضحّالنسبةّالتيّيرجع27ّّّ%.1,3فيّقطاعّغزة2018-2019ّّ

ّ ّفيها ّالتسرب ّسبب ّفرصتهاتحديدًا ّمبكرًا ّتزوجت ّالتي ّالفتاة ّتفقد ّما ّوعادة ّ ّالمبكر. ّالتعليمّّللزواج في
توجدّإحصاءاتّتحددّبدقهّهذهّّوال28ّّ.تيحتّلهاّالفرصةّإلكمالّتعليمهاّالثانوّيأ،ّحتىّلوّأيضاًّّالجامعي
ّالظاهرة.

تفقدّالفتياتّالالتيّخضعنّللزواجّالمبكرّفرصتهنّللحاقّبسوقّّعدم القدرة على االلتحاق بسوق العمل: .2
عدمّوجودّوقتّلالنخراطّعنّاتمامّالتعليمّمنّجهة،ّالعمل،ّويرتبطّذلكّفيّكثيرّمنّاالحيانّبعدمّقدرتهنّ

والّتوجدّاحصاءات29ّّ.منّجهةّأخرّىّفيّسوقّالعملّبسببّمتطلباتّالعملّالمنزليّوالحملّوتربيةّاألوالد
30ّ تأثيرّالزواجّالمبكرّعلىّضياعّفرصّالمرأةّفيّااللتحاقّبسوقّالعمل.تحددّبدقةّ

ّأنّالدراساتّإحدىبينتّّ:زيادة التعرض للعنف والمشاكل االسرية .3 ّالتيّأجريتّعلىّنساءّتزوجنّمبكرًا
(81)ّ ّّمن% ّو)عينتها ّالزوج، ّمع ّمشاكل 79ّعانين ّالزوج، ّعائلة ّمع ّمشاكل ّمن ّعانين (%46ّ)و(%

قدّتعرضنّّالالتيّخضعنّللزواجّالمبكرّوّ%ّمنّعينتها(63)ّووجدتّدراسةّأخرى،ّأن31ّللعنف.ّتتعرض
%ّللعنفّ(30)%ّمنّعينةّالدراسةّللعنفّبدرجةّكبيرة،ّو36للعنفّبدرجاتّمتفاوتة،ّحيثّتعرضتّنسبةّ

32ّ%ّتعرضّللعنفّبدرجةّضعيفة.(21,1)بدرجةّمتوسطة،ّو

                                                           
25
جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، الزواج المبكر في قطاع غزة التوجهات وسبل التغيير، دراسة مسحية عن انتشار وأسباب  

 (2019الزواج المبكر في قطاع غزة، )
26
 2020سبتمبر  29اريخ المقابلة مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، ت 
27
 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ظاهرة التسرب من المدارس، > 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3207 > 
28
 2020سبتمبر  29مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تاريخ المقابلة  
29
دراسة مسحية عن انتشار وأسباب ، التوجهات وسبل التغيير الزواج المبكر في قطاع غزةية المرأة والطفل، جمعية عايشة لحما 

( > 2014غزة، تزويج الطفالت.. األسباب واآلثار، ) –مركز شؤون المرأة (؛ 2019، )الزواج المبكر في قطاع غزة

http://site.wac.ps/ar/early-marriage-2015> /  أنثى من ضحايا الزواج المبكر 596الدراسة بلغت عينة 
30
 2020سبتمبر  29مقابلة مع ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تاريخ المقابلة  
31
دراسة مسحية عن انتشار وأسباب ، التوجهات وسبل التغيير الزواج المبكر في قطاع غزةجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل،  

 (2019، )مبكر في قطاع غزةالزواج ال
32
-http://site.wac.ps/ar/early-marriage ( >2014غزة، تزويج الطفالت.. األسباب واآلثار، ) –مركز شؤون المرأة  

2015/ > 
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(253ّفقدّبلغّعددّحاالتّالطالقّبينّالفتياتّ)،2019ّوفقّاإلحصاءاتّللعامّّالطالق في سن مبكر: .4
يؤديّالزواجّالمبكرّإلىّوجود33ّّّ(ّحالةّفيّقطاعّغزة.30حالة،ّوبينّالذكورّدونّسنّالثامنةّعشرّ)

ّالفتيات،ّ ّوخاصة ّعليهم، ّخطيرة ّواقتصادية ّاجتماعية ّتبعات ّيرتب ّما ّوهو ّالقصر، ّبين ّطالق حاالت
ّّ.ّّفيّهذاّالسنّالمبكر -فيّبعضّاالحيان–وغيابّالمعيلّوالالتيّيعانينّمنّالوصمةّاالجتماعيةّ

%ّممنّخضنّتجربةّالحملّ(35,5)أنّّالدراساتّالتيّأجريتّفيّقطاعّغزةّّإحدىبينتّّ:الحمل الخطر .5
%ّعانينّمنّ(31)%ّتعرضّلإلجهاض،ّو(31,5)ّقبلّبلوغّالثامنةّعشرّقدّعانينّمنّالحملّالخطر،ّو

ّالمبكرة،ّو ّأثناءّالحمل.(36)منّسوءّالتغذية،ّو%ّعانينّ(42)الوالدة وبينت34ّّّ%ّعانينّمنّفقرّالدم
ّ ّأخرى ّدراسة ّ(22,7)أن ّعينتها ّمن %ّ ّقد ّالمبكر( ّللزواج ّخضعن ّالمتكرر،ّ)نساء ّاالجهاض ّمن عانت

ّمنها%ّ(10,6)ّوعانت،ّلتأخرّالحملّتتعرضّ%(17،4)ومنّااللتهاباتّالمستمرة،ّّعانت%ّ(22,1)و
35ّّللحملّالخطر.ّت%ّتعرض(7)لهزلّونقصّالوزن،ّومنّا

%(72ّأنّ)ّ،ّالتيّاستهدفّنساءّتزوجنّمبكرًا،الدراساتّإحدىتشيرّّ:ّرابّشديدّفيّالحالةّالنفسيةطضا .6
%(47ّمنّأعراضّنفسيةّمختلفةّمثلّاالكتئابّوالقلقّوالصداعّالمتكرر،ّحيثّبينتّأنّ)ّعانينمنّعينتهاّ

(ّ ّلالكتئاب، ّتعرضن ّ)39منهن ّالحياة، ّمن ّيأس ّلحالة ّتعرض ّللذات،%25ّ( ّتقدير ّلفقدان ّتعرضن )%
ّووجدتّدراسةّأخرى36ّّ%(ّحاولنّاالنتحارّفعال.7%(ّفكرنّفيّاالنتحار،ّ)21%(ّتمنينّالموت،ّ)39)

ّ ّ(82,6)أن ّعينتها% ّقدّمن ّمبكرًا( ّتزوجن ّو)ّ)نساء ّمستمر، ّبكاء ّمنّنوبات ّتعرضن79,6ّعانين )%
%ّيعانينّمنّ(69)%ّشعرنّبالندمّوالضيقّبسببّزواجهنّالمبكر،ّو(77,3)للشعورّباإلحباطّواليأس،ّو

37ّّّبالخوفّوعدمّاألمانّاألسري.ّعنّشعورهنّعبرّن%ّ(54,4)عدمّالتركيزّوالتشتت،ّو
ّالمبكّ:والد االخووبة،  وعدم القدرة على رعايتهم بشكل سليمكثرة عدد األ  .7 ّالزواج ّمعدلّيزيد ّمن ر

الخصوبةّفيّالمجتمعات.ّّكماّوينعكسّالزواجّالمبكرّعلىّاألطفال،ّحيثّتكونّ"األمّالطفلة"ّغيرّمؤهلةّ
38ّ.،ّمماّيعرضّحياتهمّوصحتهمّلخطرّحقيقيعلىّتقديمّالرعايةّالالزمةّلطفلهاّفيّهذاّالسن

ّ
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