 قانون. وتنعكس اثارها بشكل كبري عىل الفتيات الصغريات، يعد تزويج الطفالت القارصات يف فلسطني معضله
 مبا يف ذلك الطفل، يعرف الطفل عىل أنه كل إنسان مل يتم الثامن عرش من عمره2004 لع7 الطفل الفلسطيني رقم
18 للبنات و17 سنة للبنني يف الضفة الغربية و16  سنة للبنات و15  الحد األدىن لسن الزواج هو.الذي مل يولد
 مام،للبنني يف غزة
.يجعل من الصعب عىل السلطة الوطنية الفلسطينية حامية الفتيات من أن تصبح زوجات وأمهات صغريات
)Save the Children( أنقاذ األطفل، )UNICEF( املنظامت الدولية التي تناهض زواج االطفال مثل اليونيسف
) تؤمن أن زواج االطفال يعنيSawa Organization) ( ومؤسسة سواGIRLS NOT BRIDES) فتيات ال عرائس،
“الزواج ألذي يتم بني طرفني احداهام او كالهام يف سن اقل من الثامنيه عرش عام اي قبل اكتامل النموي الجسدي
 واالستغالل، تزويج الطفالت القارصات يعني الحرمان من الحق يف االستمرار بالتعليم. ”والنفيس والعاطفي للطرفني
 فإن الفتيات اللوايت يتزوجن يف سن مبكر عرضة أكرث للعنف من، عالوة عىل ذلك.الجنيس واإلنجاب املبكر للفتيات
 إن زواج االطفال يسبب حلقة من الفقر.الرشيك الحميم واساءة املعامله الجنسية مقارنة مبن يتزوجنت يف سن اكرب
. مام يعيق التنمية االقتصادية واالجتامعية،وتدين مستوى التعليم وارتفاع الخصوبة وسوء الصحة

Underage marriage is a significant problem in Palestine and primarily involves young girls.
According to the Palestinian Child Law No. 7 of 2004, a child is defined as any human being under the age of eighteen years, including the unborn. Till now, the minimum age of
marriage is 15 for girls and 16 for boys in the West Bank and 17 for girls and 18 for boys
in Gaza. The current legal age for marriage makes it harder for the Palestinian Authority
to protect young girls from becoming brides and young mothers. As a member of international organizations against early marriage like UNICEF, Save The Children and GirlsNotBrides, Sawa Organization believes that “child marriage is any formal marriage or informal
union where one or both of the parties are under 18 years of age before the completion of
physical, psychological and emotional development.” Early marriage often means an end
to a girl’s schooling, forced sexual relations and early childbearing. Moreover, girls who
marry at a younger age are generally more vulnerable to spousal violence than girls who
wait longer to marry. Child marriage often perpetuates a cycle of poverty, low education,
high fertility and poor health, which hinders society’s economic and social development.

:حقائق من فلسطين
.2015  حالة زواج مبكر سجلت يف21,609.ً  تعترب زواجاً مبكرا2015  من كل حاالت الزواج التي سجلت يف43%.18 من الفتيات يف فلسطني متزوجات دون سن15% ، 2016 افادة دراسة لليونيسف يف سنة.2015  سنة أو أقل يف عام14  عروسا كانت أعامرهم758:مخاطر زواج االطفال عىل حياة و سالمه الصحة الجسدية للفتيات
 حيث أن جسم الفتاه غري مكتمل النضوج وغري مهيأ لتحمل املراحل الصعبة:املوت أثناء الوالدة.واملؤملة املرافقة للحمل والوالدة مام قد يسبب املوت اثناء الوالدة
 حيث ان الرحم مل ينمو بشكل كامل بعد مام يجعل املامرسات السيئة ونقص املعرفة: اإلجهاض.وانعدام توازن يف هرمون اإلسرتوجني احد اسباب اإلجهاض
 نقص املعرفة باستخدام وسائل:زيادة خطر االصابة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس. تزيد من فرص االصابة باألمراض املنقولة باالتصال الجنيس بشكل اكرب،الوقاية ومنع الحمل يف سن مبكر
 بناءا عىل عدة دراسات فان العالقة الجنسية بعمر مبكر تعترب من أهم عوامل:رسطان عنق الرحم-

Currently in Palestine
There are 21,609 Early Marriage Cases registered as of 2015
43% of marriages that were registered in 2015 are early marriages
According to a UNICEF study in 2016, 15% of girls in Palestine are married by 18
758 brides were 14 years old or younger in 2015

Early Child Marriage in Palestine

Risks of Child Marriage on the Physical Health of Girls
increased risk for sexually transmitted diseases: lack of knowledge on contraceptive methods at a young age can create a greater chance of STDs.
cervical cancer, and based on several studies, early sexual relationships is a leading risk factor for cervical cancer.
miscarriage – lack of knowledge, bad practices and an imbalance of estrogen due to uterus
not yet fully developed can cause this death during childbirth – body development not yet
complete
obstetric fistulas – is a hole in the birth canal. There is a direct relationship between the ap-

pearance of a fistula and material mortality rate. Women with obstetric fistulas suffer from
shyness, social discrimination and health problems.
Preeclampsia - Preeclampsia is a pregnancy complication characterized by high blood pressure and signs of damage to another organ system, most often the liver and kidneys. Preeclampsia usually begins after 20 weeks of pregnancy in women whose blood pressure had
been normal. Even a slight rise in blood pressure may be a sign of preeclampsia. Left untreated,
preeclampsia can lead to serious — even fatal — complications for both you and your baby.
Risks of Child Marriage on the Mental Health Symptoms of Girls
Teenage wives and mothers face high levels of stress that can lead to mental health concerns.
According to a study published in Maternal Child Health Journal, teenage mothers had the
poorest physical health of all categories of women studied, including women who engaged
in unprotected sex. Teenage mothers may neglect their physical health while caring for their
babies. They may also not have access to or know about healthy foods and eating. They are
also more likely to be obese.
Increased risk of depression:
difficulty bonding with your spouse and/or baby
overwhelming fatigue
feeling worthless
anxiety
panic attacks
thinking of harming yourself or your spouse and/or baby
difficulty enjoying activities you once did
Postpartum depression:
Postpartum depression involves more severe and significant symptoms than baby blues.
Teen moms are twice as likely to experience postpartum depression as their adult counterparts.
Women sometimes mistake postpartum depression for the baby blues. Baby blues symptoms
will go away after a few weeks. Depression symptoms won’t.
Increased risk of abuse both sexual and physical
sexual initiation tends to be forced
a person loses her body’s esteem, resulting in self-harm or neglect of physical health

The greater the age difference between girls and their husbands, the more likely they are to
experience intimate partner violence
Identity crisis: it difficult for girls to assert their wishes, lost between being a child, an adult,
a wife and mother
What to Do
Change in attitudes and behavior has a slow pace. More work is needed at all levels starting with an integrated approach targeting the entire family. Since families have tremendous influence in their daughters’ marriages, parents in Palestine need to be involved in
the solutions and are key to ensuring a healthy transition to adulthood for all girls. Therefore, action against early marriage needs to be taken now. Please support our integrated outreach and educational work and enable Palestinian girls to fulfill their potential.
If you or someone you know is being pressured into an unwanted marriage or have any other
similar concerns please contact Sawa Organization at our Toll Free Helpline 121. Sawa Organization offers psychosocial support counseling, legal and medical consultations too. Seeking
support from others can really improve one’s mental health for the person and their environment. This includes the support of parents, grandparents, friends, adult role models, physicians, and other healthcare providers.

•زيادة خطر اإلساءه الجنسية والجسدية
االستغالل واالنتهاك الجنيس باالجبارo o
و إهامل الصحة/ التعرض املستمر لالساءه الجسديه يفقد الشخص تقديرة لجسده مام يؤدى اىل إيذاء الذات اوo o
.الجسدية
.كلام زاد الفارق يف السن بني الفتيات وأزواجهن كلام زاد احتامل تعرضهن للعنف من قبل الرشيكo o
: ازمة الهوية
.من الصعب عىل الفتيات تحديد الفئه التي ينتمني اليها بني كونهن طفالت او بالغات او زوجات وامهات
:ما العمل
التغيري يف املواقف والسلوك االجتامعي عملية بطيئة جدا وهي بحاجة اىل العمل الدؤب عىل جميع املستويات يستهدف
 لالرسة دور كبري يف زواج بناتها لذا يتوجب عىل االباء واالمهات املشاركة واملساهمة يف ضامن انتقال.كافه افراد االرسة
لنعمل عىل. لذا يتوجب اتخاذ اجراءات حاسمه لوقف ظاهرة زواج االطفال.الفتيات اىل مرحلة البلوغ بسالسة وامان
.رفع الورعي ومتكني الفتيات الفلسطينيات من تحقيق احالمهن
 يف مركز االستامع نقدم االرشاد والدعم الي شخص يتعرض121 اننا يف مؤسسة سوا ومن خالل خط املساندة املجاين
 يرجى االتصال مبؤسسة سوا عىل خط املساندة، للعنف مبامرسه الضغوط واالجبار عىل القيام باعامل ال يرغب بها
121 املجاين رقم
.تقدم مؤسسة سوا استشارات الدعم النفيس واالجتامعي واالستشارات القانونية والطبية
الحصول عىل الدعم واملساندة من قبل االخرين يساهم يف تحسني الصحه النفسية للفرد والبيئة املحيطة به التي
 االطباء ومقدمي الرعاية الصحيه االخرى وغريهم، االصدقاء، العامت والخاالت، الجد والجده، االباء واألمهات:تشمل
.من املهنيني

.الخطر لالصابة برسطان عنق الرحم
 وهو عبارة عن اضطراب، هو ما يعرف بارتفاع ضغط الدم اثناء مراحل الحمل:)Pre-eclampsia(تسمم الحمل،  ويكون مصاحب ألرتفاع ضغط الدم املفاجيء، يحدث يف أواخر مرحله الحمل أي ما بعد األسبوع الـعرشون من الحمل
 قد يكون عالمة عىل تسمم الحمل واذا ترك دون عالج ميكن أن تسبب الرضر للكبد والكىل وأن، ،وقيء وتورم يف األطراف
.يؤدي اىل مضاعفات خطرية قاتلة
 وهناك عالقة مبارشة بني. وهو عبارة عن ثقب يظهر يف قناة الوالدة:)Obstetric Fistulas( ناسور الوالدة، وتعاين النساء املصابات بناسور الوالدة.تعس الوالدة
ّظهور ذلك الناسور وبني أحد أه ّم أسباب وفيات األمومة أال وهو ر
. من السلس والخجل والتمييز االجتامعي واملشكالت الصحية،بشكل مستمر
مخاطر زواج االطفال عىل الصحة النفسية للفتيات واالثارها
تتعرض الزوجات واألمهات يف سن املراهقة اىل درجات عالية من الضغط والتوتر النفيس ميكن أن تؤدي إىل ارضابات مزمنه
 اشارت اىل ان األمهات املراهقات تعاين من فقر شديد، وفقا لدراسة نرشت يف مجلة صحة الطفل األمومية.بالصحة العقلية
 قد تتجاهل.يف الصحة البدنية من جميع النساء اللوايت شملتهن الدراسة مبا فيهن النساء اللوايت ميارسن الجنس الغري آمن
. وقد ال يكون لديهم املعرفه بالوصول إىل الطعام واألغذية الصحية.النساء املراهقات صحتهن البدنية أثناء رعاية أطفالهن
.وهن أكرث عرضة للسمنة
زيادة خطر الدخول باكتئاب
. و الطفل/ صعوبة التواصل مع الزوج أوo o
.شعور مستمر بالتعب واإلرهاقo o
.شعور بالدونية وعدم تقدير الذاتo o
.القلقo o
.نوبات من الهلع والذعرo o
.أو الطفل/التفكري يف إيذاء النفس أو الزوج وo o
.صعوبة االستمتاع باألشياء التي كانت تحبها قبل الزواجo o
•اكتئاب ما بعد الوالدة
.األمهات يف سن املراهقة يتعرضن الكتئاب ما بعد الولد ضاعف ما تتعرض له نظرياتهم االكرب سناo o

