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ورقة حقائق حول الزواج المبكر في قطاع غزة
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2020
مقدمة
تعرفّاألممّالمتحدةّالزواجّالمبكرّ،أوّزواجّاألطفالّبأنهّ :أيّزواجّيتمّبينّطرفينّأحدهماّأوّكالهماّلم ّيتمّ
ّ
الثامنةّعشرّمنّالعمرّّ.وتعتبرّاألممّالمتحدةّالزواجّالمبكرّأحدّصورّالزواجّالقسريّ،حيثّتعرفهّبأنهّ"الزواجّ
الذي ّيعقد ّبدون ّالموافقة ّالشخصية ّالحرة ّوالصريحةّوالواعية ّألي ّأو ّكال ّطرفيه"ّ،وال ّيمكن ّللشخص ّالقاصرّ
التعبير ّعن ّإرادته ّبشكل ّكاملّوحر ّوواعيّ ،ولهذا ّال ّيمكن ّتصورّزواج ّمبكر ّدون ّأن ّيك ّون ّقسرياً ّفي ّنفسّ
الوقتّ ّّ1.
يعتبرّالزواجّالمبكرّأحدّالظواهرّالسلبيةّالتيّتعانيّمنهاّفلسطينّ،فوفقّآخرّاالحصاءاتّالمتوفرةّ 2فقدّبلغتّ
بينّاإلناثّّ%20منّحاالتّالزواجّفيّالعامّّ،2017حيثّوصلتّإلىّّّ%19فيّالضفةّالغربيةّ%21ّ،فيّ
قطاعّغزةّّ3.وتمثلّهذهّالنسبّانخفاضاًّعماّكانّعليهّالحالّفيّالعقدّالماضيّ،حيثّكانتّّ%24بينّاإلناثّ
في ّالعامّّ ّ .2010أما ّبين ّالذكورّ ،فقد ّكانت ّالنسب ّأقل ّبكثير ّحيث ّبلغت ّّ %1فقط ّفي ّفلسطين ّفي ّالعامّ
ّ،2017وهيّاألخرىّتمثلّانخفاضاًّعنّالعقدّالسابقّحيثّكانتّّ%1,5فيّالعامّّ ّّ4.2010
أصدرّالرئيسّالفلسطيني ّقرارّبقانون ّرقمّ(ّ)21لسنةّّ،2019ينص ّفيّمادتهّاألولىّعلى"ّ:يشترطّفيّأهليةّ
الزواجّأنّيكون ّطرفاّعقدّالقرانّعاقلينّ،وأنّيتمّكلّمنهماّثمانيةّعشرّسنةّّ".وينصّفيّالمادةّالثالثةّمنهّ
على"ّ:علىّالرغمّمماّوردّفيّأيّمنّالتشريعاتّالنافذةّ،تسريّأحكامّهذاّالقرارّبقانون ّعلىّجميعّالمواطنينّ".
وبالتاليّألغىّهذاّالقانونّكلّماّيتيحّعقدّقرانّمنّهمّأقلّمنّّ18عاماًّفيّالقوانينّالساريةّفيّالضفةّالغربيةّ
(قانون ّاألحوالّالشخصيةّلسنةّّ)1976والقوانينّالساريةّفيّقطاعّغزةّ(قانون ّالعائلةّالفلسطينيّلسنةّّ،1954
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آخر إحصاءات متوفرة من مركز االحصاء حول الزواج المبكر في فلسطين في العام  ،2017أما في قطاع غزة استطاع الباحث
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استثناء ّواحداً ّمقيدّاًّ،
ًّ
الً ّ ّكبي اًرّفيّالشارعّالفلسطينيّ 5،
والمذهبّالحنفي)ّّّ.ووضع ّالقرارّبقانون ّوالذيّأثارّجد ّ
في ّحالة ّالضرورةّ ،بإذن ّمن ّالمحكمة ّالمختصة ّوتصديق ّمن ّقاضي ّقضاة ّفلسطين ّأو ّالمرجعيات ّالدينيةّ

للطوائفّاألخرىّّّ.ولكنّلمّيطبقّالقانونّفيّقطاعّغزةّنظ اًرّلظروفّاالنقسامّالسياسيّالفلسطينيّ 6.
توضحّهذهّالورقةّأبرزّالحقائقّحولّالزواجّالمبكرّفيّقطاعّغزةّفيّخمسةّمحاورّوهيّ:موقفّالقانونّالدوليّ
منّالزواجّالمبكر؛ّموقفّالقانون ّالفلسطينيّالساريّفعلياّفيّقطاعّغزةّمنّالزواجّالمبكر؛ّحجمّظاهرةّالزواجّ
ارّظاهرةّالزواجّالمبكر؛ّّوأبرزّآثارّالزواجّالمبكرّ .
ّ
المبكر؛ّالعواملّالتيّتساهمّفيّاستمر
أوالً :موقف القانون الدولي من الزواج المبكر


يعدّالسماح ّبالزواجّالمبكرّفيّفلسطينّانتهاكاً ّاللتزاماتّفلسطينّعلىّالمستوىّالدوليّبموجبّجملةّمنّ
االتفاقياتّالدوليةّالملزمةّلفلسطينّ،باعتبارهاّدولةّمنضمةّلهذهّاالتفاقاتّمنذّالعامّّ ّ.2014



تنص ّالفقرة ّ(ّ )2من ّالمادة ّ(ّ )16من ّاتفاقية ّالقضاء ّعلى ّكافية ّأشكال ّالتمييز ّضد ّالم أرّة ّلسنة ّّ1979
(السيداو)ّعلى"ّ.2ّ":ال ّيكون ّلخطوبةّالطفلّأوّزواجهّأيّأثرّقانونيّ،"..ويّعرفّالطفلّوفقّالمادةّ(ّ)1
من ّاتفاقية ّحقوق ّالطفل ّلسنة ّّ 1989الملزمة ّلفلسطين ّبأنه"ّ :اإلنسان ّالذي ّلم ّيتجاوز ّالثامنة ّعشرّّ."..
وبالتاليّسماحّالقوانينّالفلسطينيةّبالزواجّالمبكرّيعتبرّمختلفةّاللتزاماتّفلسطينّباحترامّاتفاقيةّالسيداوّ .



باعتبارّالزواجّالمبكرّنوعّمنّالزواجّالقسريّ ّكماّبيناّسابقّاًّ،فإنهّأيضاً ّيتعارضّمعّالفقرةّ(ّ)3منّالمادةّ
(ّ )23من ّالعهد ّالدولي ّللحقوق ّالمدنية ّوالسياسية ّلسنة ّّ ،1966والفقرة ّ(ّ )1من ّالمادة ّ(ّ )10من ّالعهدّ
الدوليّللحقوق ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّلسنةّّ،1966وكالّالفقرتينّأكدتاّعلىّضرورةّأنّيكونّ
الزواج ّبإرادة ّحرة ّوكاملةّ .وبالتالي ّسماح ّالقوانين ّالفلسطينية ّبالزواج ّالمبكر ّيعتبر ّمختلفة ّاللتزاماتّ
فلسطينّبموجبّالعهدينّالدوليينّلحقوقّاإلنسانّ .

ثانياً :موقف القانون الفلسطيني الساري فعلياً في قطاع غزة من الزواج المبكر


يسمح القانون الفلسطيني بتزويج من هم دون سن  18عاماًّّ:بالرغمّمنّأنّالمادةّ(ّ)5منّقانونّالعائلةّ
الفلسطينيّلسنةّّ 1954قدّاشترطتّأنّيكون ّالخاطبّقدّأتمّّ 18عاماًّ،وأنّالّيقلّعمرّالمخطوبةّعنّ
ّ 17عاماً ّعندّالعقدّ،إالّأنّالموادّ(ّ )7ّ،6قدّأجازتّللقاضيّالسماحّلمنّهمّأصغرّمنّذلكّبالزواجّإذاّ
ادعواّالبلوغّوكانتّهيئتهمّتدلّعلىّذلكّ،ولكنهّوضعّحدّأدنيّلسنّالزواجّالّيجوزّللقاضيّبأيّحالّ
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رفضت شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني القرار بقانون ،وخرجت عدة مظاهرات في مدينة الخليل ،وهي المدينة التي تعاني من
أعلى نسبة زواج مبكر في فلسطين حيث وصلت في العام  2017إلى  ،%37وطالبت هذه المظاهرات بإسقاط القانون وأعلنت رفضها
التفاقية السيداو .وقد خرجت المظاهرات بتحريض صريح من قبل حزب التحرير ،وهو جماعية دينية تتبنى مواقف دينية واجتماعية
وسياسية متشددة نسبياً.
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حدث االنقسام في السلطة الفلسطينية منذ العام  ، 2007وبات قطاع غزة منفصل بشكل اداري وقضائي وتشريعي عن قطاع غزة منذ
ذلك الحين ،وال تطبق القوانين الصادرة عن الرئيس الفلسطيني  -بموجب صالحياته الدستورية بسبب غياب المجلس التشريعي -في
قطاع غزة.
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السماحّبزواجّمنّلمّيتجاوزهّ،حيثّنصتّالمادةّ(ّ)8على" الّيجوزّألحدّأنّيزوجّالصغيرّالذيّلمّيتمّ
الثانيةّعشرةّمنّعمرهّوالّالصغيرةّالتيّلمّتتمّالتاسعةّمنّعمرها"ّ ّّ.


وجود تعميم إداري يرفع الحد األدنى لسن الزواج ولكنه لم يمنع الزواج المبكرّ :وضع ّالقرارّاإلداريّرقمّ
الصادرّمنّديوانّالقضاءّالشرعيّ ّ،قيودّاً ّعلىّصالحيةّالنزولّبسنّالزواجّ،حيثّ
ّ
(ّ)87لسنةّّ،1995
منع ّعلى ّالقضاة ّاتمام ّأي ّعقد ّزواج ّإذا ّكانت ّالزوجة ّيقل ّعمرها ّعن ّّ 15سنة ّهجرية ّ(ّ 14,55سنةّ
ميالدية)ّ ،أو ّكان ّالزوج ّيقل ّعمره ّعنّّ 16سنة ّهجرية ّ(ّّ 15,52سنة ّميالدية)ّ ّ.وبالتالي ّللقاضي ّفيّ
قطاع ّغزة ّأن ّيزوج ّكل ّمن ّوصل ّعمره ّإلى ّّ 15,52سنة ّميالديةّ ،وكل ّمن ّوصلت ّإلى ّّ 14,55سنةّ
ميالديةّ .



قانون العقوبات لم يوفر حماية من الزواج المبكرّ :جرمّقانون ّالعقوباتّالفلسطينيّلسنةّ(ّ 1936الساريّ
ّزوج ّفتاة ّلم ّتتم ّالخامسة ّعشرّ ،وجعلها ّجنحة ّتستحق ّالعقاب ّبالحبس ّلمدة ّّ6
في ّقطاع ّغزة) ّ ّكل ّمن ّ
شهورّ،وتصبح ّالعقوبة ّسنتين ّلوّتم ّالدخول ّبالفتاةّّ .ولكن ّوضع ّنفس ّالقانون ّاستثناء ّعلىّذلكّ ،وازالةّ
زوجهاّأوّدخلّبهاّعلىّشهادةّطبيةّتفيدّببلوغها ّمنّالجهاتّالمختصةّّ7.
التجريمّعنّالفعلّلوّحصلّمنّ ّ
ومنّجانبّآخر ّجرم ّالقانونّ ّكلّمن ّأجرىّمراسيمّالزواجّأوّساعدّفيّإجرائهاّلفتاةّلمّتبلغّالثامنةّعشرّ
دون ّموافقة ّوالديها ّأو ّأوليائهاّ ّ 8.وبالتالي ّنجد ّأن ّقانون ّالعقوبات ّالساري ّفي ّقطاع ّغزة ّلم ّيوفر ّحمايةّ
حقيقةّمنّالزواجّالمبكرّللفتياتّ،حتىّلمنّهنّدون ّسنّالخامسةّعشرّ،وحمىّفقطّالفتياتّمنّالزواجّ
المبكرّإذاّأجريّبدونّرغبةّأوليائهاّ .

ثالثاً :حجم ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة


تنتشر ّظاهرة ّالزواج ّالمبكر ّبين ّاإلناث ّأكثر ّبكثير ّمن ّالذكور ّفي ّقطاع ّغزةّ ،حيث ّأن ّمعدلها ّخاللّ
السنواتّالثالثّالسابقةّبينّالذكورّّ%2فقطّّ،أماّبينّاإلناثّفقدّبلغتّّ%21منّمجملّحاالتّالزواجّ ّ9.



يحتلّشمالّقطاعّغزةّالنسبةّاألكبرّفيّحاالتّالزواجّالمبكر ّفيّكالّالجنسينّ ،حيثّبلغت ّبينّاإلناثّ
فيّالعامّّ)%25(ّ 2017بواقعّ(ّ)871حالةّّ،وفيّالعامّّ)%29(ّ 2018بواقعّ(ّ)872حالة ّوفيّالعامّ
ّ،)%25(ّ 2019بواقعّ(ّ)838حالةّ.أماّبينّالذكورّ،فقدّبلغتّنسبةّالزواجّالمبكرّفيّشمالّقطاعّغزةّّ
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قانون العقوبات لسنة  ،1936المواد 183 ،182 ،156
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المجلس األعلى للقضاء الشرعي ،إحصائيات الزواج المبكر في المحاكم الشرعية ،كتاب ارسل إلى جمعية عايشة بناء على طلبها
بتاريخ  4نوفمبر 2020؛ إنجازات المجلس األعلى للقضاء الشرعي في العام ،2019
< >http://www.ljc.gov.ps/storage/documents/AQKZFQpS4vri586ZB4O3vYq6Qu9V53XHr53BEjew.pdf؛
جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل ،الزواج المبكر في قطاع غزة التوجهات وسبل التغيير ،دراسة مسحية عن انتشار وأسباب الزواج
المبكر في قطاع غزة ،)2019( ،شملت عينة الدراسة  225أنثى من ضحايا الزواج المبكر
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في ّالعام ّّ )%3(ّ 2017بواقع ّ(ّ )104حاالتّ ،وفي ّالعام ّّ ،)%3(ّ 2018بواقع ّ(ّ )86حالةّ ،وفي ّالعامّ
ّ،)%3(ّ2019بواقعّ(ّ)92حالةّ 10ّ.


تحتلّالمحافظةّالوسطىّالنسبةّاألقلّفيّحاالتّالزواجّالمبكرّحيثّبلغت ّبينّاإلناث ّفيّالعامّّ2017
(ّ )%12بواقع ّ(ّ )273حالةّ ّ ،وفي ّالعام ّّ )%11(ّ 2018بواقع ّ(ّ )222حالةّ ،وبلغت ّفي ّالعام ّّ2019
(ّ ،)%10بواقع ّ(ّ )262حالةّ ّ .أما ّبين ّالذكورّ ،فقد ّبلغت ّنسبة ّالزواجّالمبكر ّفي ّمحافظة ّالوسطى ّفيّ
العام ّّ )%1(ّ 2017بواقع ّ(ّ )28حالةّ ،وفي ّالعام ّّ ،)%1(ّ 2018بواقع ّ(ّ )18حالةّ ،وفي ّالعام ّّ2019
(ّ،)%1بواقعّ(ّ)19حالةّ 11ّ.



يمكنّترتيبّالمحافظاتّمنّالنسبةّاألعلىّلألقلّحسبّالتاليّ:شمالّقطاعّغزةّ،محافظةّغزةّ،محافظةّ
خانّيونسّ،محافظةّرفحّ،محافظةّالوسطىّ ّّ12.
عددّحاالتّالزواجّالمبكرّفيّمحافظاتّغزةّالخمسّ،ونسبتهاّمنّحاالتّالزواجّالكليةّ 13

عددّحاالتّالزواجّ
المبكرّّونسبتهاّ
المئويةّمنّحاالتّ

الشمال ّ
ذكور ّ

غزة ّ

إناث ّ ذكور ّ

إناث ّ

الوسطى ّ
ذكور ّ

خانّيونس ّ

إناث ّ ذكور ّ إناث ّ

رفح ّ
ذكور ّ إناث ّ

المجموع ّ
ذكور ّ

إناث ّ

الزواجّالكلية ّ
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المجلس األعلى للقضاء الشرعي ،إحصائيات الزواج المبكر في المحاكم الشرعية ،كتاب ارسل إلى جمعية عايشة بناء على طلبها
بتاريخ  4نوفمبر 2020؛ إنجازات المجلس األعلى للقضاء الشرعي في العام ،2019
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11
نفس المرجع
12
نفس المرجع
13
نفس المرجع

ّ 3201
ّ

ّ %18

5

ّ
ّ
ّ
مخطط ّيوضح ّحاالت ّالزواج ّالمبكر ّخالل ّاألعوام ّالثالثّ حاالت ّالزواج ّالمبكر ّفي ّمحافظات ّغزة ّالخمس ّخالل ّالعامّ
ّ 2019

ّ،2019ّ،2018ّ،2017فيّكالّالجنسين
3692
3201

3269

1302

4000

1400
1200

3500
3000

838

800

2500
ذكور

2000

إناث

1500

ذكر
أنثى

1000
246

238

288

1000

600

486
313
22

400

262
38

19

75

92

200
0

500
0

2019

2018

2017

ّ

ربعاً :العوامل التي تساهم في استمرار ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة
 .1القوانينّالرجعيةّوالسيئةّ:يعتبرّوجودّقوانينّتسمحّبالزواجّالمبكرّوالتيّسبقّتبيانهاّمنّأهمّاألسبابّالتيّ
أدتّإلىّاستمرارّهذهّالظاهرةّإلىّاليوم ّفيّقطاعّغزةّّ.كماّويعدّالسماحّبتنظيمّعقودّزواجّلمتزوجينّ
خارج ّإطار ّالقانون ّبدون ّتسجيلّ ،دون ّالمحاسبة ّالجنائية ّللفاعلين ّوفق ّقانون ّالعقوباتّ ،أحد ّالمداخلّ
للزواجّالمبكرّخارجّإطارّالقانونّّ14 .
 .2العادات والتقاليد :وفقّإحدىّالدراساتّالتيّأجريتّفيّقطاعّغزةّ،اعتبرّّ%79منّعينتهاّأنّسببّالزواجّ
المبكر ّهوّاتباعّالعاداتّوالتقاليدّّ 15ّ .تسودّعاداتّوتقاليدّفيّبعضّالعائالتّوالمناطقّفيّقطاعّغزةّ
تجلّالزواجّالمبكرّ،وتنظرّللفتاةّالتيّاتمتّالثامنةّعشرّدون ّأنّتتزوجّبأنهاّأقلّمنّنظيراتهاّّ.كماّأنّ
بعض ّاألسر ّتلجأ ّللزواج ّالمبكر ّللحفاظ ّعلى ّميراث ّالعائلةّ ،من ّخالل ّالزواج ّبين ّاالقاربّ 16،ويكونّ
بالعادةّقرارّتزويجّالفتاةّبيدّاألبّمنفردّاً ّفيّهذهّالعائالتّ،دون ّالرجوعّللفتاةّ ّ 17.كماّو ّيعتقدّالبعضّأنّ
14
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تشير إحدى الدراسات أن  %43من عينتها أجبرن على الزواج المبكر سواء بالضغط النفسي أو المادي ،و %7من عينة الدراسة
أكدن أنهن لم يكن لديهن أي وعي لتكوين رأي حول الزواج عن موافقتهن ،و %27زوجن دون استشارتهن ،وفقط  %36من عينة

ّ

6

الزواجّالمبكرّمنّالدينّاإلسالميّ،ألنهّيحميّالفتاةّمنّاالنحرافّ،وأنّرفضّفرصةّزواجّمناسبةّيعتبرّ
تنكرّ"للقسمةّوالنصيب"ّ،مماّيعرضّالفتاةّللبقاءّدونّزواجّبقيةّحياتهاّّّ18.
 .3الضغوط االجتماعيةّ :أرجعت ّّ %71من ّعينة ّإحدى ّالدراسات ّالزواج ّالمبكر ّللضغوط ّاالجتماعيةّ19.
بعض ّالفتيات ّوذويهن ّيقبلوا ّعلى ّالزواج ّالمبكر ّخوفاً ّمن ّضياع ّالفرص ّالمتاحة ّفي ّسن ّمبكرّ ّ ،وتأخرّ
اجّ،والتعرضّحينهاّللوصمةّبلقبّ"عانس"ـّ20ومنّجهةّأخرىّ،قدّيتعرضّالفتيةّأيضاًّ
الفتاة ّبعدهاّفيّالزو ّ
لخطر ّالزواج ّالمبكر ّنتيجة ّللضغوط ّاالجتماعيةّ ،وخاصة ّالذين ّيعملون ّمنهم ّمنذ ّسن ّالطفولة ّأو ّالذينّ
ينتمونّإلىّأسرّمقتدرةّولمّيكملواّتعليمهمّ،حيثّتبدأّاألسرةّوالمجتمعّفيّدفعهمّللزواجّّ.
 .4الفقر والحاجة للحمايةّ :بينتّإحدىّالدراساتّأنّّ%58منّعينتهاّقدّأرجعت ّسببّالزواجّالمبكر ّللفقرّ
والحاجة ّللحمايةّ 21.قد ّيدفع ّالفقر ّاألهل ّفي ّبعض ّاألسر ّإلى ّتزويج ّبناتهن ّمبك اًر ّللتخلص ّمن ّعبءّ
مصروفاتهنّ ّ .كما ّأن ّتقديم ّالمساعدات ّالمادية ّللمتزوجين ّفقط ّمن ّكثير ّمن ّالجهات ّالمانحةّ ،قد ّيدفعّ
بعضّالعائالتّإلىّتزّويجّأبنائهمّالذكورّمبك ارّأيضاً ّرغبهّفيّزيادةّحجمّالمساعداتّ .ومنّجهةّأخرىّ،
يعدّالغيابّالمبكرّللمعيلّلألسرة ّالناتجّعنّانفصالّاألبوينّأوّالموتّالمبكرّلمعيلّاألسرةّسواءّبصورةّ
طبيعيةّأوّلحادثّماّأوّنتاجّالعدوانّاإلسرائيليّالمتكرر ّعلىّقطاعّغزةّ،إلىّزيادةّخطرّتعرضّالفتياتّ
للزواج ّالمبكرّ ،حيث ّيكون ّتزويج ّالفتيات ّمبك اًر ّفي ّهذه ّالحالة ّفرصة ّللتخلص ّمن ّعبء ّمسؤوليتهنّ
ومصروفاتهنّ،كماّأنّالفتاةّقدّتعتبرّالزواجّفيّهذهّالحالةّفرصةّللحصولّعلىّالحمايةّبعدّغيابّالمعيلّ
الحاميّّّّ22.
 .5ضعفّالوعيّّ:يساهمّانخفاضّالوعيّفيّاالتجاهّللزواجّالمبكرّ،حيثّتقدمّالفتاةّوذويهاّعلىّهذهّالخطوةّ
لنقصّبالوعيّبالمخاطرّالحقيقةّلهذاّالزواجّّّ23 .
 .6انخفاضّمستوىّالتعليمّ:يعد ّانخفاضّمستوىّالتعليمّأحدّأسبابّالزواجّالمبكرّ،فعندماّتتوقفّالبنتّعنّ
التعليمّ ،تبدأ ّالضغوط ّاالجتماعية ّباتجاهّتزويجها ّفي ّأقرب ّفرصةّّ.ولذاّترتبط ّغالبا ّظاهرة ّالتسرب ّمنّ
المدارسّبالزواجّالمبكرّ،حيثّأنهاّتعتبرّسببّوتكونّفيّأحيانّأخرىّنتيجةّلهاّّّّ24ّ.

الدراسة أعطت موافقة على الزواج .للمزيد من المعلومات أنظر :جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل ،الزواج المبكر في قطاع غزة
التوجهات وسبل التغيير ،دراسة مسحية عن انتشار وأسباب الزواج المبكر في قطاع غزة)2019( ،
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لقب يطلق في بعض المجتمعات على الفتاة التي لم تتزوج حتى سن معين .ويختلف هذا السن من زمن آلخر ومن منطقة ألخرى.
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)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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 .7الهروب من العنف األسريّّ :أشارتّأحدىّالدراساتّأنّّ%22منّعينتهاّأفدن ّأنّإقدامهنّعلىّالزواجّ
الفكرةّ،لتكتشفّبعدهاّ
المبكرّكانّرغبةّفيّالهروبّمنّالعنفّاألسريّّ25.وكثي اًرّماّتقعّالفتاةّضحيةّلتلكّ ّ
أنّالعنفّيالحقهاّفيّبيتّزوجهاّ،مماّيفاقمّوضعهاّاالجتماعيّوالنفسيّ ّ26.
خامساً :أبرز آثار الزواج المبكر
 .1التسرب من المدارس وعدم القدرة على اتمام التعليمّّ :يعتبرّالتسربّمنّالمدارسّأحدّأبرزّآثارّالزواجّ
المبكرّ .ووفق ّاإلحصاءات ّالمتوفرة ّفقد ّبلغت ّنسبة ّالتسرب ّمن ّالمرحلة ّالثانويةّ ،خالل ّالعام ّالدراسيّ
ّ2019-2018فيّقطاعّغزةّّّ27.%1,3والّتوجدّإحصاءاتّأوّدراساتّمسحيةّتوضحّالنسبةّالتيّيرجعّ
سبب ّالتسرب ّفيها ّتحديداً ّللزواج ّالمبكرّ ّ .وعادة ّما ّتفقد ّالفتاة ّالتي ّتزوجت ّمبك اًر ّفرصتها ّفي ّالتعليمّ
الجامعي ّأيضّاًّ،حتىّلوّأتيحتّلهاّالفرصةّإلكمالّتعليمهاّالثانويّّ ّ 28.وال ّتوجدّإحصاءاتّتحددّبدقهّهذهّ
الظاهرةّ .
 .2عدم القدرة على االلتحاق بسوق العملّ :تفقدّالفتياتّالالتيّخضعنّللزواجّالمبكرّفرصتهنّللحاقّبسوقّ
العملّ،ويرتبطّذلكّفيّكثيرّمنّاالحيانّبعدمّقدرتهنّعنّاتمامّالتعليمّمنّجهةّ،عدمّوجودّوقتّلالنخراطّ
فيّسوقّالعملّبسببّمتطلباتّالعملّالمنزليّوالحملّوتربيةّاألوالدّمنّجهةّأخرىّّ29.والّتوجدّاحصاءاتّ
تحددّبدقةّتأثيرّالزواجّالمبكرّعلىّضياعّفرصّالمرأةّفيّااللتحاقّبسوقّالعملّ 30 .
 .3زيادة التعرض للعنف والمشاكل االسريةّ :بينتّإحدى ّالدراسات ّالتيّأجريتّعلىّنساءّتزوجنّمبك اًر ّأنّ
(ّ %)81من ّعينتها ّعانين ّمشاكل ّمع ّالزوجّ ،و(ّ %)79عانين ّمن ّمشاكل ّمع ّعائلة ّالزوجّ ،و(ّ%)46
تعرضتّللعنفّ31.ووجدتّدراسةّأخرىّ،أنّ(ّ%)63منّعينتهاّّوالالتيّخضعنّللزواجّالمبكرّقدّتعرضنّ
للعنفّبدرجاتّمتفاوتةّ،حيثّتعرضتّنسبةّّ%36منّعينةّالدراسةّللعنفّبدرجةّكبيرةّ،و(ّ%)30للعنفّ
بدرجةّمتوسطةّ،و(ّ%)21,1تعرضّللعنفّبدرجةّضعيفةّ 32.
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مركز شؤون المرأة – غزة ،تزويج الطفالت ..األسباب واآلثارhttp://site.wac.ps/ar/early-marriage-< )2014( ،
> /2015
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 .4الطالق في سن مبكرّ :وفقّاإلحصاءاتّللعامّّ،2019فقدّبلغّعددّحاالتّالطالقّبينّالفتياتّ(ّ)253
حالةّ،وبينّالذكورّدون ّسنّالثامنةّعشرّ(ّ)30حالةّفيّقطاعّغزةّّ 33.يؤديّالزواجّالمبكرّإلىّوجودّ
حاالت ّطالق ّبين ّالقصرّ ،وهو ّما ّيرتب ّتبعات ّاجتماعية ّواقتصادية ّخطيرة ّعليهمّ ،وخاصة ّالفتياتّ،
والالتيّيعانينّمنّالوصمةّاالجتماعيةّوغيابّالمعيلّ–فيّبعضّاالحيان -فيّهذاّالسنّالمبكرّ ّّّ.
 .5الحمل الخطرّ :بينتّإحدى ّالدراساتّالتيّأجريتّفيّقطاعّغزةّ ّأنّ(ّ%)35,5ممنّخضنّتجربةّالحملّ
قبلّبلوغّالثامنةّعشرّقدّعانينّمنّالحملّالخطرّ،و ّ(ّ%)31,5تعرضّلإلجهاضّ،و(ّ%)31عانينّمنّ
الوالدة ّالمبكرةّ،و(ّ %)42عانين ّمن ّسوء ّالتغذيةّ،و(ّ%)36عانين ّمن ّفقر ّالدم ّأثناء ّالحملّ 34ّ .وبينتّ
دراسة ّأخرى ّأن ّ(ّ %)22,7من ّعينتها ّ(نساء ّخضعن ّللزواج ّالمبكر) ّقد ّعانت ّمن ّاالجهاض ّالمتكررّ،
و(ّ%)22,1عانت ّمنّااللتهاباتّالمستمرةّ،و(ّ %)17،4تعرضت ّلتأخرّالحملّ،وعانت ّ(ّ%)10,6منهاّ
منّالهزلّونقصّالوزنّ،و(ّ%)7تعرضتّللحملّالخطرّ 35ّ.
 .6اضطرابّشديدّفيّالحالةّالنفسيةّ ّ:تشيرّإحدى ّالدراساتّ،التيّاستهدفّنساءّتزوجنّمبك اًرّ ،أنّ(ّ)%72
منّعينتهاّعانينّمنّأعراضّنفسيةّمختلفةّمثلّاالكتئابّوالقلقّوالصداعّالمتكررّ،حيثّبينتّأنّ(ّ)%47
منهن ّتعرضن ّلالكتئابّ )%39(ّ ،تعرض ّلحالة ّيأس ّمن ّالحياةّ )%25(ّ ،تعرضن ّلفقدان ّتقدير ّللذاتّ،
(ّ)%39تمنينّالموتّ)%21(ّ،فكرن ّفيّاالنتحارّ)%7(ّ،حاولنّاالنتحارّفعالّ 36.ووجدتّدراسةّأخرىّّ
أن ّ(ّ %)82,6من ّعينتها ّ(نساء ّتزوجن ّمبك اًر) ّقد ّعانين ّمن ّنوبات ّبكاء ّمستمرّ ،و(ّ )%79,6تعرضنّ
للشعورّباإلحباطّواليأسّ،و(ّ%)77,3شعرن ّبالندمّوالضيقّبسببّزواجهنّالمبكرّ،و(ّ%)69يعانينّمنّ
نّعنّشعورهنّبالخوفّوعدمّاألمانّاألسريّ ّّ37.
عدمّالتركيزّوالتشتتّ،و(ّ%)54,4عبر ّ
 .7كثرة عدد األ والد االخووبة ،وعدم القدرة على رعايتهم بشكل سليمّ :يزيد ّالزواج ّالمبكر ّمن ّمعدلّ
الخصوبةّفيّالمجتمعاتّّ.كماّوينعكسّالزواجّالمبكرّعلىّاألطفالّ،حيثّتكون ّ"األمّالطفلة"ّغيرّمؤهلةّ
علىّتقديمّالرعايةّالالزمةّلطفلهاّفيّهذاّالسنّ،مماّيعرضّحياتهمّوصحتهمّلخطرّحقيقيّ 38.
ّ
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