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الحترام
ّ
إ

الجيل املناسب ّ
للفع ّ
الية :الصفوف الرابعة -السادسة
املدخل:
تعتبر مشكلة "تزويج ا إلطفال" إحدى أهمإ املشاكل الإتي تمسإ باحترام الفتاة إوحقوقها النسانية عامإة .إ
فبالرغم من التقدإم الذي أحرزته جمعيإات عدإة بموضوع حقوقإ املرأة ،االإ أنإ موضوع تزويج ا إلطفال ما
ال ً
عائقا في تقدإم الفتاة في املجتمع ،إذ تبرز إسقاطاته على عمليإة بناء املجتمع بشكل سليم ،صحإيإ
ز
ومتماسك.
الرادة في عمليإة االختيار ،كونإ الفتاة غير بالغة
يإستخدم مصطلح "تزويج" وليس زواج ،الفتقاده عنصر إ
نفسيإا ،عاطفيإا واجتماعيإا ،ممإا يمنعها من القدرة على اتإخاذ القرار الصائب (نصار.)2003،
بحسب الوثائق الدوليإة ،فإنإ الطفل يحتاج إلى عناية ،رعاية وحماية حتإى يبلغ سنإ الثامنة عشر .إوحقيقة
تحميله مسؤوليإات وأعباء حياتية ،هو أمر مخالف لجميع هذه القوانين.
الحصاء املركزيإ الصادرة عام  ،2011أنإ عدد الفتيات العربيات اللواتي تزوجنإ دونإ
تشير معطيات دائرة إ
سن الثامنة عشرة يقارب ال  3.000فتاة ،ويشكإلن  %25من مجمل الزيجات لدى القليإة العربية في
إسرائيل.
خالل السنوات  ،2000-2008تزوجنإ  13.376فتاة دونإ سنإ السابعة عشرة ً
عاما في البالد ،من بينهنإ
 10.860فتاة عربيإة ،أي ما يقارب  %82من مجمل الفتيات املتزوجات لهذه الفئة العمريإة .إ

سن الزواجّ :
قانون ّ ّ
جميعاً .
ً
وفقا له تمإ تحديد سنإ
جاء هذا القانون ليحدإد العمر الدنى املسموح لسنإ الزواج بين املواطنين
السابعة عشرة كحدإ أدنى إلبرام عقد الزواج ،باستثناء حاالت خاصإة يسمح فيها الزواج تحت هذا السن
فقط بإذن من املحكمة .إن خرق هذا القانون يؤدإي الى عقوبة السجن مدإة سنتين أو دفع غرامة ماديإة لكلإ
من :املتزوج /املتزوجة من قاصر ،مإن ساعد بعقد الزوإاج ،أهل القاصر أو من هو /هي في واليته .وقد
صادقت ،مؤخإ ًرا ،لجنة تشريع القوانين والقضاء البرملانيإة على اقتراح قانون كان قد تقدإم به بعض أعضاء
ً
الكتل البرملانية؛ ً
ويهودا ،برفع سنإ الزواج لجيل ً 18
عاما .إ
عربا
إ
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الحترام
ّ

السلبية لظاهرة "تزويج ا ّلطفال"ّ :
ّّ
التأثيرات
وقعا سلبيإا على حياة الفتى /الفتاة املتزوجين في جيل مبكإر ،منها :إ
تإثبت الدراسات أنإ لهذه الظاهرة ًإ
 عدم إتمام التعليم الثانويإ بسبب االلتزامات العائليإة.
 زيادة نسبة املشاكل العائليإة بسب عدم الوعي والنضوج العاطفيإ ،االجتماعيإ والنفس يإ ،وعدم
التمكإن من مواجهة الضغوطات الحياتيإة.
لزمات صحإيإة بسبب الحمل املبكإر.
 تعرض الفتاة إ
متكررة.
التعرض إلجهاضات إ
 زيادة خطر إ
 والدة أطفال عرضة ل إلمراض.
التعرض لزمة نفسيإة إثر الضغوطات التي تواجهها الفتاة خالل الحياة الزوجيإة.
إ


ّ
مبكرّ :
أسباب اللجوء للزواج في جيل ّ
 هروب الفتيات من الضغوطات العائليإة( .مشاكل اتإصال مع الهل ،كبت ،عدم تفاهم.)...
 تدهور مكانة املرأة في املجتمع (الخوف من عدم الزواج ،رغبة الشاب بالزواج من فتاة صغيرة حتإى
يتمكإن من السيطرة على سلوكيإاتها.)...
كبير في السرة .)...إ
 عوامل اقتصاديإة( .أوضاع اقتصاديإة سيإئة للهل ،عدد أفراد إ

محاربة الظاهرةّ :
ملحاربة هذه الظاهرة يجب العمل على رفع مكانة املرأة في املجتمع ،من خالل رفع الوعي الحقوقيإ
تطور املجتمع بشكل
والقانونيإ ،كذلك تعزيز الوعي حول االنعكاسات السلبيإة لهذه الظاهرة على إ
صحإي وسليم .إ
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ّ

تربوية:
أهداف ّّ
 -1أن تدرك 1التلميذة حقوقها من خالل االنكشاف لوثيقة حقوق الطفل .إ
تذوت التلميذة قيمة االحترام من خالل رفضها املسإ في حقوقها النسانيإة.
 -2أن إ

تعليمية:
ّّ
أهداف
 -1أن تتحدإث التلميذة عن التجارب التي انكشفت إليها بموضوع التزويج املبكإر وإسقاطاته عليها.
 -2أن تعبإر التلميذة عن أرائها وأفكارها بشكل نقديإ.
 -3أن تنكشف التلميذة لظاهرة تزويج ا إلطفال.

ّ
صف ّّية (:)1
الية ّ
فع ّّ
ّّ
تجلس التلميذات بشكل دائريإ ،وتقوم املعلإمة بعرض فيلم قصير بعنوان "تزويج الطفالت جريمة" إ
ملشاهدة الفيلم ،الرجاء الضغط على الصورة التالية :إ
إ

موجهة:
أسئلة ّّ
 صإفي املشاهد الإتي عإرضت بكلماتك الخاصإة.
 ما هي ا إلفكار واملشاعر التي انتابت الفتاة (العروس) خالل مراسيم الزواج؟ (تكتبها
املعلإمة على اللوح).
ً
عنوانا ً
 اختاري
اخترت هذا العنوان؟
إ
مالئما للفيلم .اشرحي ملاذا
 ملاذا اختار املخرج عنوان الفيلم" :تزويج الطفالت" ،ولم يختر مصطلح "الزواج املبكإر"؟

 1استخدمنا لغة التأنيث ً
عمدا في إعداد الفعاليات ،وهذه دعوة مباشرة لثارة النقاش /الحوار حولإ املوضوع.
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بيتيةّ :
وظيفة ّّ
ابحثي بمساعدة أحد أفراد السرة عن نصإ حولإ اتإفاقية حقوق الطفل العامليإة ،املادإة
 .18ودونيها في دفترك .إ

ّ
صف ّّية (ّ :)2
الية ّ
فع ّّ
ّّ

تسأل املعلإمة التلميذات عن املعلومات الإتي جمعنها حول نصإ اتإفاقية حقوق الطفل العالميإ ،ثمإ تعرضها
على اللوح (مرفق النصإ في قاموس املصطلحات) .إ

موجهةّ :
أسئلة ّّ

 ما هي الحقوق الإتي يجب أن يحظى بها الطفل؟
 كيف يتمإ انتهاك هذه الحقوق من خالل عمليإة "تزويج ا إلطفال"؟
 ما هي ا إلسباب الإتي تؤدإي الى موافقة الفتاة/الفتى على الزواج في جيل مبكإر،حسب
رأيك؟
 ماذا عليكإ أن تفعلي ملحاربة هذه الظاهرة؟

ّ
صف ّّية (ّ :)3
الية ّ
فع ّّ
ّّ

ً
مقطعا من فيلم "مشاهد منسيإة" ،ملشاهدة املقطع ،الرجاء الضغط على الصورة التالية :إ
تعرض املعلإمة

أسئلة موجهةّ :
 هل واجهتإ مثل هذه الظاهرة في مجتمعكإ /عائلتكإ؟
 أيإ حقإ تمإ انتهاكه للفتاة "روز"؟
 ما هي املشاعر التي انتابت الفتاة "روز" عند معرفتها أنإ أمإها هي "خديجة"؟
 على ماذا أجبرت الفتاة ؟ وملاذا؟
 ما هو الثمن الذي دفعته "روز"؟
 هل تعتقدين أنإ السن  19هو سنإ مالئم للزواج؟ ملاذا؟
 ما هي الوسائل التي استعملت للضغط على "روز" للزواج ؟
 ماذا كانت نتائج هذا الزواج؟
 ما هي العبرة من هذه القصة؟
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الحترام
ّ

بيتيةّ :
وظيفة ّّ
تنفذ الوظيفة في مجموعات ( 3تالميذ) إ
عليك البحث عن امرأة تزوجت تحت سنإ الثامنة عشر وإجراء مقابلة معها ،وتوثيقها في دفترك .إ

موجهة للمقابلةّ :
أسئلة ّّ
 -1في أيإ سنإ تزوجتإ؟

 -2ما هي ا إلسباب التي أدإت لزواجكإ؟
 -3هل كان لهذا الزواج تأثيرات على حياتك (سلبيإة /إيجابيإة)؟ ما هي؟
 -4لو عاد بك الزمن إلى الورإاء ،هل كنت ستتزوجين في هذا السن أم ال؟ وملاذا؟

ّ

صفية (:)4
ّّ
الية
فع ّّ
ّّ
تعرض كلإ مجموعة القصإة التي وثإقتها من خالل الوظيفة البيتيإة .إ

أسئلة للنقاشّ :
 -1هل كان للمقابلة تأثير على رأيك الشخص يإ؟ علإلي!
 -2ما هي العبر التي استخلصتإها من هذه املقابلة؟
 -3ما هي التوصيات الإتي تقدإمينها ؟
 -4كيف ستقومين بتنفيذ هذه التوصيات؟ إ

ّ
للمعلمة:
ّ
تعليمات
الخر.
 تسمح املعلمة لجميع التالميذ بالتعبير عن آرائهم ضمن قواعد االحترام وتقبل إ
 تعطي املعلمة الشرعية لالختالفات الفردية بين التالميذ.
تعززإ املعلإمة أهمإيإة االحترام لكال الجنسين.
 إ
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قاموس املصطلحات:
تزويج الطفلّ :
الحوال الشخصيإة،
في كانون الثاني عام  ،2000خالل اليوم الدراس يإ للجنة العمل واملساواة في قضايا إ
وضعت د .نادرة شلهوب كيفوركيان إود .نبيلة اسبنيولي مصطلح "تزويج ا إلطفال" ،ل إلشارة الحقيقيإة لهذه
الظاهرة .إ
يإستخدم مصطلح "التزويج املبكإر" وليس "الزواج املبكإر" ،إلنإه يفتقد إلى عنصر ا إلإرادة .ففي معظم
الحاالت يتمإ إجبار الفتاة أو الفتى ،أو التأثير عليهما بشتإى الوسائل ليقب إال بفكرة الزواجً ،
علما أّإهما غير
جاهزين نفسيإا ،عاطفيإا واجتماعيإا .إ

ّ ّ
املادة ّ :18
العامليةّّ ،
ّّ
فاقية حقوق الطفل
نص ّات ّّ
ّ
اعتمدتها الجمعيإة العامإة بقرارها  52/44املؤرخ في  52تشرين الثاني  /نوفمبر  ،1991بدأ تنفيذها في 5
أيلول  /سبتمبر 1992بموجب املادة  .41إ
 .1تبذل الدول ا إلطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف باملبدأ القائل إن كال الوالدين
يتحمالن مسؤوليإات مشتركة عن تربية الطفل ونموه .وتقع على عاتق الوالدين أو الوصياء
القانونيين ،حسب الحالة ،املسؤوليإة الولى على تربية الطفل ونموه .وتكون مصالح الطفل
الفضلى موضع اهتمامهم الساس ي.
 .2في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق املذكورة ،على الدول الطراف في هذه االتإفاقية أنإ تقدإم
املساعدة املالئمة للوالدين ،أو ا إلوصياء على ا إلطفال أمام القانون ،في سبيل تحسين أدائهم
الوالدي ،وتنفيذ مسؤوليإاتهم التربويإة تجاه أطفالهم ،وعليها أن تتكفإل بتطوير مؤسإسات
ومرافق وخدمات رعاية ل إلطفال.
 .3تتإخذ الدول الطراف كلإ التدابير الالزمة ،لتضمن إلطفال الوالدين العاملين حقإ االنتفاع
بخدمات ،ومرافق رعاية الطفل.
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املصادر واملراجع:

• نصإار ،مقبولة" .تزويج ا إلطفال بين القانون واملجتمع" 2003 .إ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84



http://salmanetwork.org/



http://pstatus.org/



إ
إ
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