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إ

 ةالسادس  -ةالرابع وففالص: للفّعالّية املناسب الجيل

 املدخل:

إ املشاكل أهم إ إحدى" طفالالإ تزويج" مشكلة تعتبر
 
إ تيال إ. ةعام إ نسانيةال حقوقهاوإ الفتاة حترامبا تمس 

إ املرأة، حقوقإ بموضوع ةعد إ اتجمعي إ أحرزته الذي مالتقد إ من فبالرغم
 

إ اال  ما طفالالإ تزويج موضوع أن 

 ي إصح إ سليم، بشكل املجتمع بناء ةعملي إ على سقاطاتهإ تبرز املجتمع، إذ  في الفتاة متقد إ في عائًقا زال

 .ومتماسك

 بالغة غير الفتاة كونإ االختيار، ةعملي إ في ادةالرإ عنصر الفتقاده زواج، وليس" تزويج" مصطلح ستخدمي إ

إا على القدرة من يمنعها امم إ ا،جتماعي إوا اعاطفي إ ا،نفسي إ
 
 (.2003نصار،) الصائب القرار خاذت

إ ة،الدولي إ الوثائق بحسب إ يبلغ ىحت إ وحماية رعاية عناية، ىإل يحتاج الطفل فإن  حقيقة وإ. عشر الثامنة سن 

 .القوانين هذه لجميع مخالف أمر هو حياتية، وأعباء اتمسؤولي إ تحميله

إ ،2011 عام الصادرة املركزي إ حصاءالإ دائرة معطيات تشير اتال الفتيات عدد أن  إ تياللوا عربي   دونإ تزوجن 

إ فتاة، 3.000 ال يقارب عشرة الثامنة سن
 
ةا ةقلي إال لدى الزيجات مجمل من% 25 لنويشك  في لعربي 

 .سرائيلإ

إ ،2000-2008 السنواتخالل  إ دونإ فتاة 13.376 تزوجن  إ من البالد، في عاًما عشرة السابعة سن   بينهن 

إ.ةالعمري إ الفئة لهذه املتزوجات الفتيات مجمل من% 82 يقارب ما أي ة،عربي إ فتاة 10.860

ّالزواج: قانون سّنّ

إ إد العمر الدجاء هذا القانون ليحد  إ الزواج بين املواطنين جميًعا. وفًقا له تم إ نى املسموح لسن   تحديد سن 

ة يسمح فيها الزواج تحت هذا السن  برام عقد الزواج، باستثناء حاالت خاص إأدنى لإ السابعة عشرة كحد إ

 ة لكل إة سنتين أو دفع غرامة مادي إي الى عقوبة السجن مد إخرق هذا القانون يؤد إإن  فقط بإذن من املحكمة. 

هي في واليته. وقد  /ر أو من هواج، أهل القاصن ساعد بعقد الزوإاملتزوجة من قاصر، م إ /من: املتزوج

إ ،صادقت
 
م به بعض أعضاء ة على اقتراح قانون كان قد تقد إلجنة تشريع القوانين والقضاء البرملاني إ ،ًرامؤخ

إ ؛الكتل البرملانية إعاًما. 18الزواج لجيل  عرًبا ويهوًدا، برفع سن 

إ

 حتراماّل



2 
 

إ لتعليمأ ل قسم ة،التربوي إ دارةالإ والتعليم، التربية وزارة  ووحدة املساواة بين الجنسين املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 

    

ّطفال":ة لظاهرة "تزويج اّلأثيرات السلبيّّالت

إ
 
إت إ /على حياة الفتى اسلبي إ الهذه الظاهرة وقعًإ ثبت الدراسات أن 

 
إر، منها:الفتاة املتزوجين في جيل مبك

 ة.بسبب االلتزامات العائلي إ تمام التعليم الثانوي إعدم إ 

 وعدم والنفس ي إ ، االجتماعي إة بسب عدم الوعي والنضوج العاطفي إنسبة املشاكل العائلي إ زيادة ،

إ
 
 ة.الضغوطات الحياتي إ ن من مواجهةالتمك

 إي إمات صح إتعرض الفتاة لزإ
 
 ر.ة بسبب الحمل املبك

 رة.جهاضات متكر إض لإزيادة خطر التعر إ 

 مراض.والدة أطفال عرضة للإ 

 ة.الفتاة خالل الحياة الزوجي إ ثر الضغوطات التي تواجههاة إض لزمة نفسي إالتعر إ 

ّ
ّ
ّر:أسباب اللجوء للزواج في جيل مبك

  إالضغوطات العائلي إهروب الفتيات من
 
 صال مع الهل، كبت، عدم تفاهم...(.ة. )مشاكل ات

  ى )الخوف من عدم الزواج، رغبة الشاب بالزواج من فتاة صغيرة حت إتدهور مكانة املرأة في املجتمع

إ
 
 اتها...(.ن من السيطرة على سلوكي إيتمك

 إ...(.السرة في كبيرإ ئة للهل، عدد أفرادة سي إة. )أوضاع اقتصادي إعوامل اقتصادي إ

ّمحاربة الظاهرة:

 الحقوقي إ من خالل رفع الوعي ،ملحاربة هذه الظاهرة يجب العمل على رفع مكانة املرأة في املجتمع

ر املجتمع بشكل ة لهذه الظاهرة على تطو إكذلك تعزيز الوعي حول االنعكاسات السلبي إ ،والقانوني إ

إي وسليم.صح إ

 

 

 

 

 

 حتراماّل
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  :ةتربويّّ أهداف

إ.حقوقها من خالل االنكشاف لوثيقة حقوق الطفل التلميذة 1تدرك أن -1

إيمة االحترام من خالل رفضها اق التلميذة تتذو إ أن -2  .ةنساني إفي حقوقها ال ملس 

 :ةتعليميّّ أهداف

إالتجارب التي انكشفت إ عن التلميذة ثتتحد إ أن -1
 
 .سقاطاته عليهار وإليها بموضوع التزويج املبك

 .وأفكارها بشكل نقدي إ أرائها عن التلميذة رتعب إ أن -2

 .طفالالتلميذة لظاهرة تزويج الإ تنكشف أن -3

ّ ةاليّّفعّّ
ّ
 :(1) ةيّّصف

إبشكل دائري إ تلميذاتجلس الت
 
إمة بعرض فيلم قصير بعنوان "تزويج الطفالت جريمة"، وتقوم املعل

إم، الرجاء الضغط على الصورة التالية:ملشاهدة الفيل

إ

 

 

 :هةموّجّ أسئلة

 إ إص 
 
 ة.رضت بكلماتك الخاص إتي ع إفي املشاهد ال

 خالل مراسيم الزواج؟ )تكتبها  )العروس( فكار واملشاعر التي انتابت الفتاةما هي الإ

إ
 
 مة على اللوح(.املعل

 إ  ؟هذا العنوان اختاري عنواًنا مالئًما للفيلم. اشرحي ملاذا اخترت 

 إ، ول""تزويج الطفالت :اختار املخرج عنوان الفيلم ذاملا
 
 ر"؟م يختر مصطلح "الزواج املبك

 

 

 

 

                                                           
1
ات إعداد في عمًدا  التأنيث لغة ستخدمناا  الي   .املوضوع حولإ الحوار لثارة النقاش/ مباشرة دعوة وهذه ،الفع 

 حتراماّل

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCaGFaRmI3NmJQME0/view?usp=sharing
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ّة:وظيفة بيتيّّ

إ إ حولإ ابحثي بمساعدة أحد أفراد السرة عن نص 
 
ة ة، املاد إفاقية حقوق الطفل العاملي إات

إ. ودونيها في دفترك.18

ّاليّّفعّّ
ّ
ّ (:2ة )يّّة صف

إ
 
إ تلميذاتمة التسأل املعل

 
إتي جمعنعن املعلومات ال إ ها حول نص 

 
تعرضها  ، ثم إحقوق الطفل العالمي إفاقية ات

إ إفي قاموس املصطلحات(. على اللوح )مرفق النص 

ّهة:أسئلة موّجّ

 إ
 
 تي يجب أن يحظى بها الطفل؟ما هي الحقوق ال

 طفال"؟ة "تزويج الإانتهاك هذه الحقوق من خالل عملي إ كيف يتم إ 

 إما هي الإ
 
إ/ي الى موافقة الفتاةتي تؤد إسباب ال

 
حسب ر،الفتى على الزواج في جيل مبك

 رأيك؟

 إ  أن تفعلي ملحاربة هذه الظاهرة؟ ماذا عليك 

ّاليّّفعّّ
ّ
ّ(:3ة )يّّة صف

إ
 
إع، الرجاء الضغط على الصورة التالية:ة"، ملشاهدة املقطمن فيلم "مشاهد منسي إمة مقطًعا تعرض املعل

 

 

 

 

 

ّأسئلة موجهة:

 إ إ مثل هل واجهت  إ /هذه الظاهرة في مجتمعك   ؟عائلتك 

 إ إ أي   ؟"روز"انتهاكه للفتاة  تم إ حق 

  إ "روز"ما هي املشاعر التي انتابت الفتاة  ؟"خديجة"ها هي م إأ عند معرفتها أن 

 على ماذا أجبرت الفتاة ؟ وملاذا؟ 

  ؟"روز"ما هو الثمن الذي دفعته 

 إ إ 19السن  هل تعتقدين أن   مالئم للزواج؟ ملاذا؟ هو سن 

  للزواج ؟ "روز"ما هي الوسائل التي استعملت للضغط على 

 ماذا كانت نتائج هذا الزواج؟ 

 ما هي العبرة من هذه القصة؟ 

 حتراماّل

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCcWtYTVNXeWxPazg/view?usp=sharing
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ّ ة:وظيفة بيتيّّ

إ(تالميذ 3تنفذ الوظيفة في مجموعات )

إاعليك البحث عن  إوتوثيقها في دفترك. ،وإجراء مقابلة معها الثامنة عشر  مرأة تزوجت تحت سن 

ّهة للمقابلة:سئلة موّجّأ

إ أي إفي  -1 إ سن   ؟تزوجت 

إسباب التي أد إما هي الإ -2  ؟ت لزواجك 

 ة(؟ ما هي؟يجابي إإ/ ةهل كان لهذا الزواج تأثيرات على حياتك )سلبي إ -3

 أم ال؟ وملاذا؟ اء، هل كنت ستتزوجين في هذا السنلى الورإلو عاد بك الزمن إ -4

ّ

 (:4ة )ة صفيّّاليّّفعّّ

إة مجموعة القص إ تعرض كل إ
 
إة.قتها من خالل الوظيفة البيتي إالتي وث

ّأسئلة للنقاش:

إالشخص ي إهل كان للمقابلة تأثير على رأيك  -1
 
 !لي؟ عل

 ها من هذه املقابلة؟ما هي العبر التي استخلصت إ -2

إ -3
 
 ها ؟مينتي تقد إما هي التوصيات ال

إن بتنفيذ هذه التوصيات؟كيف ستقومي -4

 

ّ تعليمات
ّ
 :مةللمعل

 مة تسمح
 
ل االحترام قواعد ضمن آرائهم عن لتعبيربا التالميذ لجميع املعل  .خرالإ وتقب 

 مة تعطي
 
ة املعل ة لالختالفات الشرعي   .التالميذ بين الفردي 

 إ زإتعز إ
 
 .الجنسين لكال ة االحترامي إأهم إ مةاملعل

 

 

 

 

 

 حتراماّل
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  :املصطلحات قاموس

ّتزويج الطفل:

ة، وال الشخصي إحجنة العمل واملساواة في قضايا الإلل الدراس ي إ، خالل اليوم 2000في كانون الثاني عام 

ة لهذه شارة الحقيقي إطفال"، للإنبيلة اسبنيولي مصطلح "تزويج الإد. وإد. نادرة شلهوب كيفوركيان  وضعت

إالظاهرة.

إي إ
 
إستخدم مصطلح "التزويج املبك

 
إر"، لإر" وليس "الزواج املبك

 
ادة. ففي معظم رإلى عنصر الإإ ه يفتقدن

ّ إى الوسائل ليقبالإبشت إ اأو التأثير عليهم، إجبار الفتاة أو الفتى الحاالت يتم إ غير  اهم بفكرة الزواج، علًما أ

إا.ا واجتماعي إا، عاطفي إجاهزين نفسي إ

 

ّ نّصّ
ّ
ّ:18ة ة، املادّّة حقوق الطفل العامليّّفاقيّّات

 5بدأ تنفيذها في   ،1991نوفمبر تشرين الثاني /  52املؤرخ في  44/52ة بقرارها ة العام إاعتمدتها الجمعي إ

إ.41بموجب املادة 1992أيلول / سبتمبر 

باملبدأ القائل إن كال الوالدين  طراف قصارى جهدها لضمان االعترافدول الإالتبذل  .1

عاتق الوالدين أو الوصياء  ىة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علات مشتركيتحمالن مسؤولي إ

تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل  لىع ىة الولالقانونيين، حسب الحالة، املسؤولي إ

 .الفضلى موضع اهتمامهم الساس ي

إ .2
 
إفي سبيل ضمان وتعزيز الحقوق املذكورة، على الدول الطراف في هذه االت م تقد إ فاقية أن 

دائهم أن طفال أمام القانون، في سبيل تحسيوصياء على الإأو الإ ،ملساعدة املالئمة للوالدينا

إة تجاه أطفالهم، وعليها أن تتكف إاتهم التربوي إوتنفيذ مسؤولي إ، الوالدي سات ل بتطوير مؤس 

 .طفالومرافق وخدمات رعاية للإ

إلتضمن لإ ،التدابير الالزمة خذ الدول الطراف كل إتت إ .3 االنتفاع  طفال الوالدين العاملين حق 

 .ومرافق رعاية الطفل ،بخدمات

 

 

 

 

 حتراماّل
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  :واملراجع املصادر

 

إ2003طفال بين القانون واملجتمع". ار، مقبولة. "تزويج الإنص 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

 

 حتراماّل
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