
 

 مساواةلالحق في ا

"يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقالً وضميراً 

 وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء."

 

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، 

نس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الج

رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون 

 أية تفرقة بين الرجال والنساء." 

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 2و 1المادة 

 للمعلم خلفيه

المبدأ  ،التي قد تبدو لنا مفهومة ضمنا ،الجملة تعكس هذه يولد جميع الناس أحرارا متساوين" ـ"

ية، والمبادئ األساسي للمساواة بين جميع بين البشر. وهو مبدأ يعتمد على المعتقدات الدين

الواسع النطاق  يع قانوني. وعلى الرغم من اإلجماعومعاهدات دولية وتشر األخالقية العالمية

لى أرض الواقع. سنحاول خالل هذا اللقاء أن بشأن مضمونه، فإنه بعيد عن أن يكون مطبقا ع

لة رصد من خالل التركيز على مسأ نفحص بصورة فعلية مسألة المساواة في دولة إسرائيل

، حددت جملة من قرارات المحكمة أن كرامة اإلنسان وحريته أساسالميزانيات. بعد سن قانون 

على إقامة الدولة، ال يوجد في  الحق في المساواة هو حق دستوري، ولكن وحتى بعد ستين عاما

إسرائيل نص دستوري واضح يكفل حق المساواة. فالدولة التي تسعى لتطبيق المساواة، يفترض 

بل وأن تعمل بجهد من أجل سد الفجوات االجتماعية  شكل منصف،فيها أن ترصد مواردها ب

 رصد منصفمثل: داخلها. يشكل رصد الميزانيات العادل أساسا للمساواة في مجاالت كثيرة 

لموارد التعليم هو ضروري لتحقيق مساواة في الفرص داخل المجتمع. فمن يحظى بأن يتعلم في 

فيد بالتأكيد من امتياز على طالب مع عدد قليل من التالميذ سيست حوسبف ومُ صف مدرسي ُمكي  



ل تتعلق لكن قبل أن نخوض في مسائصف قديم حار مكتظ  بالطالب.  تعلم في  له قدرات مماثلة

 بالمساواة علينا أن نحدد بداية ما المقصود. 

. لكن اتجاه كل إنسان لكونه إنسان لة األولى، بأنها معاملة متساويةيمكن أن نعرف المساواة، للوه

هذا التعريف إشكالي: ماذا عن شخص في السادسة عشر من عمره ال يملك حق االنتخاب ولذلك 

يواجه  ل نحن أمام تمييز؟ وماذا عن طالبعاما؟ ه 26يحظى بمعاملة مختلفة مقارنة بابن 

صعوبات تعليمية خاصة، يحظى بتمديد إضافي في وقت االمتحان؟ هل نحن أمام تمييز أم 

خطوة تساهم بالذات في تحقيق المساواة؟ حتى نحل ونوفق بين هذه التناقضات  علينا أن نميز 

إذا . "أو لسد الفجوات" ز مصححتمييز مبرر، تمييز مرفوض، تمييبين ثالثة مصطلحات: 

افترضنا أن عامل الجيل هو مقياس موضوعي في منح حق التصويت، فإن التعامل المختلف 

سيعرف بأنه تمييز مبرر. في المقابل فإن حرمان حق التصويت من مواطن بالغ بسبب لون 

  .تمييزا مرفوضابشرته سيكون 

قت فجوات اجتماعية هائلة بين مجموعات تمييز متواصل يخلق ويعمق طيلة الوفي حال وجود 

في  تمييز خفي مختلفة في المجتمع اإلسرائيلي، من المهم أن نستخدم عندها مصطلحات :

المجتمع، والحديث عن التمييز المؤسساتي كنوع من التمييز العلني في المجتمع. مصطلح آخر 

محظورا بالمساواة، إذا كانت  ايرة ال تشكل دائما مس  اأي أن المعاملة المغ .فجوات اجتماعيةهو 

تكون المعاملة مباحا. عندها،  ،بالمساواة المس  اجمة عن عامل موضوعي، يكون هذه المعاملة ن

طاء المغايرة في بعض الحاالت ضرورية من أجل تكريس المساواة. فعلى سبيل المثال فإن إع

ا للحق في المساواة. على ل تحقيقيعاني صعوبات تعليمية يشك   تمديد في وقت االمتحان لطالب

العادي. وذلك ألنه طالما تعلق  ة مغايرة تختلف عن معاملة الطالبأمام معامل أنناالرغم من 

ين غير متساويين، األمر بمقياس موضوعي/ ذي صلة )سرعة القراءة أو الكتابة(، فإن االثن

الذي يعاني  لبهذه الحالة بالذات مساً بالطا معاملة متساوية يصبح فيوذلك فإن إعطاء 

صعوبات تعليمية. على المستوى االجتماعي، فإن المعاملة المساوية لمجموعات مختلفة عبر 

ن . يلزم القانوتمييز غير مبررتجاهل الفجوات لنقطة االنطالق لدى كل منها، قد يقود إلى 

 صححالتمييز الم مواقع للنساء في مجالس اإلدارة كخطوة في سياق  الشركات العامة بتكريس

 الذي يهدف إلى تحقيق مساواة بين الرجال والنساء في الدولة. 

إذ يعاني  رصد الميزانيات على خلفية قومية ـ يوجد في دولة إسرائيل تمييز خطير في

كن العمل، في ميزانيات التعليم، في خدمات الرفاه االمواطنون العرب من تمييز في القبول في أم



تمييزا في السلطات المحلية. في قسم من الحاالت نحن نواجه نى التحتية االجتماعي وفي البُ 

ن يهود. ولكن في حاالت يتجلى في تشريعات قانونية وسياسات تعطي تفضيال لمواطني مأسسم  

نتاج قرارا مؤسساتي. فإلى جانب التمييز المؤسساتي الظاهر،  كثيرة ال يكون المس بالمساواة

يتحول  أصل قيم ومعايير غير ديمقراطية في المجتمع.ينبع من تتمييز خفي يوجد في المجتمع 

التمييز إلى تمييز خفي عندما ال يظهر مقياس تمييزي مثل القومية، الجندر أو لون البشرة في 

: ة األولى، موضوعيا أو ذي صلة مثلقد يبدو للوهل ات القياس، ويظهر بدال منه مقياساعتبار

راطية وما شابه ذلك. بهذه الطريقة يوجد تمييز ، معرفة األجهزة البيروقالخدمة العسكرية

متواصل ضد النساء في مجاالت التشغيل، القبول للعمل، إمكانيات الترقي في العمل وشروط 

لك فإن اتساع الفجوات باإلضافة لذ لقانون مساواة الفرص في العمل.األجرة وذلك خالفا 

وات الطائفية التي نجمت عن تمييز االجتماعية في العقود األخيرة يكرس الفج االقتصادية ـ

من معدل دخل يهود من أصول شرقية،  ىعلدل دخل اليهود من أصول إشكنازية أمعفتاريخي. 

 وكذلك نسبتهم في الجامعات. 

د وصل فصل مهين يوجد في مؤسسات التعليم الديني الحريدي تمييز ممأسس ضد الشرقيين، وق

بلدة عامونيئل، مؤخرا إلى أروقة محكمة العدل  ات إشكنازيات فيبين طالبات شرقيات وطالب

واقع تمييز متواصل ضد أناس  ،أيضا ،العليا التي أمرت بوقف هذا األمر. يوجد في إسرائيل

يعانون من اإلعاقات: إذ ال يمكنهم الوصول لكثير من الخدمات، ويعانون تمييزا قاسيا في سوق 

من معدل  %07عانون إعاقة معينة اقل من ذين يلالعمل. إن معدل أجور األشخاص العاملين ا

الحق في األجور العادية. يشكل المهاجرون الجدد قطاعا جديدا يعاني هو اآلخر من انتهاك 

من معدل أجور  %07إذ أن معدل أجور المهاجرين الجدد من روسيا هو أقل بـ المساواة ـ

أثيوبيين هي تالميذ ، ونسبة الحاصلين على شهادة بجروت في أوساط القدامىالمهاجرين 

 مجمل السكان اليهود. لدى %60،6مقابل  01،13%

المس بالمساواة كمجال واحد سيقود أن نؤكد أن  ،على ضوء هذه المعطيات ،من المهم جدا

عندما يسقط الحجر  ثل حجارة الدومينو ـ. ممس بالمساواة في مجاالت إضافيةلبسرعة إلى ا

من المعقول أن يقود المس  ،. وهكذا على سبيل المثالاألول تتداعى على أثره بقية الحجارة

) فمن يرغب بقبول موظف مستقبلي بالقبول للعمل  بالمساواة في ميزانية التعليم إلى مس  

عالماته متدنية؟(. المس بالتشغيل يقود إلى المس بالحق في الصحة، إذ أنه من المعروف أن 

 ضمان صحة جيدة يتطلب ماال الخ.

حول مسائل مثل الشروط المطلوبة لتحقيق المساواة في الفرص، ما  متواصال اقاشن تشهد البالد

تمييزا يجب علينا  المجال ومتى تصبح عدم المساواة  هو واجب الحكومة تجاه مواطنيها في هذا



نقاش مبدئي حول مسائل أساسية مثل مدى التناقض بين الحق في  ،أيضا ،تصحيحه. هناك

 لة كيهودية.والمساواة وبين تعريف الد

هذه الحصة( إلى إثارة نقاش حول المساواة في المجتمع اإلسرائيلي، لكن يهدف اللقاء الحالي ) 

األجوبة النهائية ليست جاهزة مسبقا، والتالميذ مدعوون هنا إلى بلورة موقف شخصي في مسألة 

ة إزاء ائمالمساواة وعدم المساواة. إن دور المعلم في هذا السياق هو فرض التحديات الد

يؤيد كان  ى مساواة مطلقة في رصد الموارد أو، سواء كان يسعى إلالفرضيات األساسية للطالب

 رصد موارد غير متساوية. 

 مراجع لقراءات إضافية

 נוספת לקריאה

 "בישראל האזרח ויותלזכ האגודה ",8002 מצב תמונת — בישראל אדם זכויות, 

http://www.acri.org.il/pdf/tmunat2008.pdf. 

 "ספטמבר, והאד מרכז ,"בנגב הבדואים כלפי הממשלה מדיניות: שקופים אזרחים 

8002, http://www.adva.org/UPLOADED/bedouimreport.pdf. 

 "8008 דצמבר, אדוה מרכז ",בישראל הוריות חד אמהות, 

http://www.adva.org/UPLOADED/gil12.pdf. 

 "פברואר, אדוה מרכז ",חינוך, תעסוקה, דיור: בישראל אתיופיה יוצאי היהודים 

8008, http://www.adva.org/UPLOADED/gil11.pdf. 

 משרד באתר, ציבוריים למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים אפליה איסור חוק 

 ,והתעסוקה המסחר, התעשייה

-8A90-4FBA-5F3F-http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A4587F25

818960801A9E.htm. 

 והתעסוקה המסחר, התעשייה משרד באתר, בעבודה הזדמנויות שוויון חוק, 

-BE32-4D33-915B-http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999

48D61416302D.htm. 
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 ובשירותים במוצרים הפליה לאיסור החוק בראי והשוויון החירות, "כהן־אליה משה", 

, 12-32' עמ(, 1) 3, גן רמת למשפטים המכללה של העת כתב: משפט עלי

8003 ,http://www.humanrights.org.il/articles/elia.pdf. 

 האזרח לזכויות האגודה מאתר שוויון בנושא לפעילות נוספות הצעות: 

http://www.acri.org.il/story.aspx?id=1419 

 

 

 "المواطن حقوق جمعية, "2008 القائم الوضع صورة - إسرائيل في اإلنسان حقوق 

 http://www.acri.org.il/pdf/state2008ar.pdf, إسرائيل في

 

 تقرير مركز أدفا عن انتهاك حق المساواة للبدو  

 نساء في عائالت أحادية الوالدينتقرير مركز أدفا حول انتهاك حق المساواة ل 

  لدى المهاجرين من أثيوبيا تقرير مركز أدفا عن انتهاك حق المساواة 

  في الخدمات ودخول األماكن العامةالمنتجاتقانون منع التمييز في ،  

 مييز في الدخول لألماكن العامة مقالة حول قانون منع الت 

 موقع وزارة الصناعة والتجارة اة الفرص في العمل ـقانون مساو  

  اقتراحات إضافية لنشاطات وفعاليات في موضوع المساواة من موقع جمعية حقوق

  المواطن

 

 

 درسمبنى ال

 أهداف 
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 ي الدولة.المساواة وصلته بالحياة اليومية للتالميذ ولمجمل مواطن حقالتعرف على  .1

 بين تمييز مرفوض، وبين تمييز مبرر وتمييز مصحح.   التفريق .8

 وفحص مدى تطبيقه في دولة إسرائيل.  "فهم مصطلح "المساواة في الفرص .3

 رؤية نقدية للمجتمع في إسرائيل بالنسبة لكل ما يتعلق بموضوع المساواة. .4

  

 :الشريحة ألمرفقه للدرس يمكن إنزالها من العنوان التالي

 ar.ppt-http://www.acri.org.il/HRkit/arabic/ppt/equality 

 

 

 دقيقة(  51)  ف على مصطلحاتكاريكاتير وتعر   منهاج استهاللي ـ  

، يوجه الطالب إلى عد ذلكأ المعلم الدرس ويعلن عن الموضوع ـ الحق في المساواة. بيبد

: أي من الرسومات ويسألهم http://www.acri.org.il/images/poster2008ar.pdfهنا  الملصق

 في الملصق تتعلق بموضوع المساواة؟ ولماذا؟ التي  ةالكاريكاتوري

بالمساواة يظهر في عدة كاريكتورات: في صورة البنت التي  من المهم االنتباه إلى أن المس  

حبوب الكاكاو  يحمل كيستأكل شوكالطة والولد، الذي في مثل سنها وهو 

he.pdf-http://www.acri.org.il/HRkit/images/childwork  في المدخل للنادي حيث يدخل جميع ،

http://www.acri.org.il/HRkit/images/respect- األوالد ما عدا الولد الشرقي الذي يبقى خارجا

he.pdf ، في الخارج حيث تدخل البنت بينما يبقى الُمعاقي مدخل المجمع التجاري ف 

ar.jpg-http://www.acri.org.il/HRkit/arabic/Images/accesibility 

 

 

مع  ؟ من هنا يمكن أن نصل سويةتما هو المشترك لجميع هذه الحااليستحسن أن نسأل: 

 الذي يوصى بكتابته على اللوح.  التالميذ إلى تعريف المساواة

 تعريف على اللوح   
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 معاملة مساوية )مشابهة(  لناس متساوين :المساواة

 تمييز: معاملة مختلفة ألناس متساوين ال

األكياس؟ يحمل نما عليه أن ن، ولكن لماذا تأكل البنت الشوكالطة، بياشرح: البنت والولد متساوي

لماذا دخلت هي للمجمع وبقي هو في الخارج؟ نشاهد في جميع  ،ن، إذاالبنت والُمعاق متساويا

بدون سبب يبرر هذه الحاالت ، كيف يحصل شخص أو أكثر، على أكثر مما حصل عليه اآلخر 

 وعدم مساواة .تمييز مرفوض، ، ولذلك فإن هذا ذلك

  في هذا التعريف للمساواة؟أي مشكلة يمكن أن تكون 

 على تمديد في االمتحان بسبب ُعسر تعل ميمتشابهين، يحصل أحدهما  ماذا عن طالبين ،

 تمييز مصححالتعرف على المصطلح  ييزا بحق التلميذ اآلخر؟ ) الهدف ـأليس هذا تم

 (.أو سد الفجوات

 سة ذلك؟ ) الهدف  وماذا عن السماح فقط للبالغين بالتصويت بينما ال يستطيع ابن الساد

 تمييز مبرر(.التعرف على المصطلح 

 ؟ على ضوء ما قلناه، كيف تقترحون أن نصوغ التعريف على اللوح    

 مساواة: معاملة متساوية ألناس متساوون ومغايرة ألشخاص مختلفين طبقا للسبب المبرر

 

 

 

 دقائق( 51منهج استهاللي خيار أ )    

للنقاش حول مساواة  الجتماعية في دولة إسرائيل كانطالقاأهداف: التعرف على الفجوات 

 الفرص.

 ورقة وعليها صورة طفل ممتلئ ولطيف. نعطي كل طالب: سير الفعالية

. 



 

)محامية(،  هالة)مهندس هايتيك( و عصامابن  "لؤي"، فإن الطفل هو بالنسبة لنصف الطالب  

 عصام أبن، لؤي الب، فإن الطفل هو الط . بالنسبة للنصف الثاني منحيفان يعيشان في الذال

أن يجيبوا على  . على الطالبجسر الزرقاء( يعيشان في )عاملة نظافةهالة)عامل نفايات( و

 األسئلة التالية:

 لدورات إثراء؟ لؤي( هل سيذهب 1 

 في الجامعة.  لؤي( هل سيتعلم 2 

 للخروج للعمل في سن مبكرة؟  لؤيهل سيضطر (0

 ل راٍق؟معيكبر للعمل في عندما  لؤييقبل هل س(3

 ؟في المدرسة "الشلل"سيدعى لؤي لحفالت ( هل 5

 من تمييز في قبوله لمدرسة جيدة؟ لؤي( هل سيعاني 6 

 * يمكن تعليق الصورة على اللوح وطرح األسئلة شفهيا. 

أال ينظروا في أوراق زمالئهم وذلك للمحافظة على عنصر  أن نطلب من الطالب مهم: 

المجموعتين من طلب النتهاء العمل بهذا المنهاج يجب وضع الصورة على اللوح والمفاجأة. مع ا

 ا. يجب إبراز الفرق الكبير الذي من المعقول أن يكون في اإلجابات. مقراءة إجاباته

 دقائق(  51منهاج استهاللي خيار ب )    

تمع ونعطي كل واحد منهم قصاصة وعليها شخصية من المج طالب 0اإلجراء:  نختار 

( عامل 37) خالد( 0 اللد( من 15) لؤي( 2 حيفان ( مسنة16مروة( 1اإلسرائيلي. الشخصيات: 

( عامل 26( توماس )6( من جسر الزرقاء 12( محمد )5( مهاجر جديد 67( ساشا )3 نفايات

 ( مقعد على كرسي عجالت. 07) زاهي( 0أجنبي من نيجيريا 



ميذ في سرب ونقرأ األسئلة ة. نوقف التاليحظر إطالع اآلخرين على ما كتب على القصاص

 أن يتقدم خطوة إلى األمام. بنعمعلى كل تلميذ تجيب شخصيته على السؤال  عليهم ـ

 .لم ُيمَيز ضدي مرة في الماضي 

 فأنا متأكد أنني سأتعلم في المستقبل )الحق أالن  درست في الجامعة، وإذا لم أدرس ،

 في التعليم(.

 جراحية، سأحصل على أفضل عالج طبي )الحق في  إذا اضطررت إلجراء عملية

 الصحة(.

  أستطيع أن أسمح لنفسي بالذهاب لمشاهدة فيلم سينمائي مرة في األسبوع )الحق

 بالثقافة(.

 .لم يسبق أن ُحرمت من شيء ألنني لم أملك المال الكافي 

 فير أتقاضى راتبا شهريا يكفي احتياجاتي، أو أن والدي يكسبان ما فيه الكفاية لتو

 احتياجاتي.

 لكل مكان ترفيه أرغب فيه )يجب توجيه السؤال لجهة عملية  دخولأستطيع ال

 والتمييز ضد المقعدين(. للشباب من أحياء الفقراالنتقاء 

 .عندي أوقات فراغ كثيرة ألطور ما أشاء من هواياتي 

 عاب وقصص كثيرة.لعندما كنت طفال كان عندي أ 

 رسة أستطيع أن أوفر لهم دروسا خصوصية إذا واجه أوالدي صعوبات في المد

 ومساعدتهم.

 .أشعر عموما باألمن ومتفائل بشأن مستقبلي 

في الختام نتوجه للصف ونعرض عليهم قائمة الشخصيات. نسأل التالميذ الذين لم يشاركوا 

موجودة في المقدمة ) أو تقدمت كثيرا( وأيها بقيت في أي من الشخصيات المذكورة، 

 دهم؟.المؤخرة باعتقا

 



 دقيقة( 01تتمة ) -نقاط للنقاش      

 كيف يمكن أن يكون لنفس الشخص نمط حياة مختلف فقط ألنه ولد على هذه الهيئة؟ 

 هل تعتقدون أن يوجد هنا انتهاك للمساواة؟ 

  ب يحصالن على نفس الفرصة للنجاح في الحياة؟/  هل  ولؤيأ  لؤيهل تعتقدون أن

 ، برأيكم على نفس الفرصة للنجاح في الحياة؟داللمن  لؤيو من حيفا مروةتحصل 

  ن كل فإن ذلك ال يغير شيئا، إ مساواة في الفرصولكن ربما حتى لو لم تكن هناك

 بغض النظر عن نقطة البداية التي انطلق منها؟ مإنسان سيعمل بما فيه الكفاية حتى يتقد

 ء األغنياء؟ من أبنا ن يدرسون في الجامعات همكيف يمكن أن غالبية مَ  من جهة ثانية ـ

، أم ربما ال ينجح الفقراء في التقدم في الحياة ألنهم ال يحصلون هل هم حقا أكثر ذكاء

 على فرص متساوية؟ 

  إلى أي حد، باعتقادكم، تتحمل الدولة المسؤولية عن عدم المساواة؟ وإلى أي حد يتحملها

 األشخاص أنفسهم؟ 

 ة في الدولة؟ ) إذا كان الحصة واحدةهل تعرفون أمثلة أخرى عن حاالت عدم مساوا ،

 يحول هذا السؤال لوظيفة للحصة القادمة!(.

هذا السؤال مهم للغاية. وسيساعد كثيرا في التقدم نحو أهداف هذه الوحدة التعليمية إذا خصص 

قترحة. من بعد استنفاذ فهم الحاالت المطروحة في المناهج الم ،له وقت للنقاش. الحصة الثانية

لوضع، والهدف ما الذي يمكن القيام به من أجل تغيير ا ي هذا السياق أن نسال الطالبالمهم ف

ير باتجاه الحراك والنشاط أجل تقوية التفكأن يكرر في جميع الوحدات من  من هذا السؤال هو

 ، ولدفع التوجه والمفهوم القائل بوجود شيء غير الفكري

وهو ما اقترحناه في خلفية  الة من الفجوات )نصيحة للمعلم: عرض/ وتصوير أمام التالميذ، ح

 .  ء من المعلمين أن يصورها لطالبه. يستحسن أن تكون على انفراد حتى يتمكن من يشا(الوحدة

 معلومات مهمة       



الحصة سواء بعد االستراحة في المساواة التي طرحت أمام الطالب )عن عدم  باإلضافة لألمثلة

من خالل أمثلة بارزة حول  ننصح بإثراء المعرفة عند الطالب( ةالمزدوجة أو كوظائف منزلي

 عدم المساواة في الدولة. 

 الشرقيات  عامنوئيل صفوف تعليمية للطالباتبنات يعقوب في بلدة   يوجد في مدرسة

اإلشكنازيات. تم فصل ساحة األلعاب لقسمين بواسطة قطع  ول وأخرى للطالباتاألص

غرف المعلمات. وتم تغيير ساعات التدريس بحيث ال  قماش وسياج فصل، كما تم فصل

ات الشرقيات واإلشكنازيات، وأقرت من بين االستراحات والفرص للطالبيكون تزا

موحدا مختلفا للمجموعتين؟ )يمكن أن نسأل التالميذ عن رأيهم بهذه  االمدرسة لباس

 مييز(.الحالة قبل أن نخبرهم أن محكمة العدل العليا أمرت بإلغاء هذا الت

  تشير معطيات دائرة اإلحصائيات المركزية على أن النساء يكسبن اقل من الرجال في

عن رأيهم وما إذا كان باإلمكان مقاضاة  الت العمل )يمكن أن نسأل الطالبكافة مجا

مشغل يدفع أجورا مختلفة للمرأة عن الرجل في نفس المنصب، قبل أن نحدثهم عن 

 العمل والذي يحظر هذا التمييز(.قانون المساواة في الفرص في 

  البلدات البدوية التي أقامتها الدولة  في النقب، وطنت 2771تقرير مراقب الدولة في :

 دون إعداد بنى تحتية للصرف الصحي والمجاري.

  نسبة الحصول على شهادة البجروت في أوساط المهاجرين 2772تقرير مركز أدفا :

(. غالبية المهاجرين ال يصلون %50لقدامى السكان ا د) عن %32من أثيوبيا هي 

 للجامعات. 

 دقيقة(  01) "ستارة المجهول" :منهاج مرحلي   

بأنفسهم السؤال: ما هو المجتمع العادل والمتساوي، ومناقشة  بواويجر   م الطالبأهداف: أن يتعل

للنقاش حول صورة الدولة، تمهيدا لمشاركتهم في الجهاز السياسي في العالم الحقيقي؛ إذكاء 

 المساواة في الدولة:

 رصة وحيدة إلعادة بناء مجتمع خالٍ تصورا أن عليكم بناء العالم من جديد. وأمامكم ف: "اإلجراء

تمع، وأي مستوى من من األمور التي تكرهونها في مجتمعنا اليوم. ستحددون كيف سيعمل المج

عنصرية أم ال. هناك أمر واحد  بين أفراد مختلفين، وهل سيكون في المجتمع المساواة سيتوفر



دكم: ال أحد منكم يعرف ماذا سيكون دوره أو مكانته في المجتمع الجديد الذي ستقومون يقي  

تشف كل منكم هل هو رجل أم ببنائه. فقط بعد أن تنتهوا من بناء المجتمع سيرفع الستار، ليك

 دي أم عربي".ويه سود أم أبيض،غني أم فقير،أنثى، أ

 ئلة الواردة في نقاط البحث وإتاحة المجال أمام نقاش قصير، وكتابة يجب طرح األس

 القرار على اللوح. 

ن نذكرهم بأنهم ال يعرفون ماذا يذ لإلجابة على سؤال ما، يستحسن أمهم: إذا سارع التالم

قد تكون أنت من ورث أكثر من مليون شيقل؟ وقد تكون ستكون مكانتهم عند رفع الستار. مثال: 

 قرا وترغب بأن توزع الورثة بين جميع المواطنين؟ األكثر ف

 

 

 

 دقيقة(  01) –نقاط للنقاش     

 ل شهريا؟شيك 0777أن يتقاضى المرء أقل من  هل يمكن في مجتمعكم الجديد 

  قبيحو أجانبعمال / أثيوبيينقرر بأنه ال يشغل يهل يسمح في مجتمعكم للمشغل أن /

 المنظر؟

  يحق له دخول الملهى؟ فيمنهل سيكون مجتمعكم انتقائيا 

 هل سيتوفر تأمين صحي للجميع؟ 

 .هل سيحصل من ال يستطيع العمل بسبب عاهة ما على مخصصات من الدولة 

 هل سيكون التعليم مجانا؟ 

  واألمالكأي انه يمكن توريث المال وراثة؟بالفي مجتمعكم الجديد ستسمحون هل. 

  التي يستأجرها؟هل سيطرد من ال يملك دفع أجرة البيت من الشقة 



قبولها من قبل الصف،  ، بتلخيص قائمة القوانين التي تم  المعلم بعد التصويت على كل مسألةيقوم 

 تي سيدار المجتمع الجديد بموجبها.وال

 :سؤال لإلجمال والتلخيص

  أي مجتمع خلقتم ألنفسكم؟ متساٍو أم غير متساٍو؟ شيء ما في الوسط؟ 

 ي اتخذتموها؟ هل أنتم راضون عن القوانين الت 

  َن باعتقادكم سيكون الرابح األكثر من المجتمع الذي خلقتموه؟م 

  من سيتمكن من العيش في هذا المجتمع أفضل حياة؟ 

 ؟هل هو ال يقدم الحق في المساواة حالة للمناقشة:ماذا عن مقياس "الخدمة المدنية"

 


