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ّن للتوسع حول املوضوع: يّ نقترح درس

ّول: الحقوق االجتماعية وأزمة السكن.أ ضافيّ إدرس 

 

 خلفية للمعلم:

حقوق اإلنسان الذي أقّر باإلجماع في هيئة األمم املتحدة في العام اإلعالن العالمي ل

1948 َ
الحقوق االجتماعية واالقتصادية  بين الحقوق املدنية والسياسية وبين وقرن 

بين هاتين الفئتين من الحقوق إلى أن تم في العام  ؛الحًقا؛لصوالثقافية. تم الف

حقوق املدنية والسياسية ومعاهدة التوقيع على معاهدتين توأمين: معاهدة ال 1966

 الحقوق االجتماعية االقتصادية والثقافية.

 

نه من ممارسة حياتـه ضمن شروط ل
 
كل إنسان الحق في سقف يأويه ويمك

ّ
 
ة، حيث يشمل هذا املأوى شروط ة الئقة، في محيط ُيتيح الخصوصي  ا معيشي 

ة مسؤولية التشغيل، ويضم  بنية تحتية وخدمات اجتماعية. تقع على الدول

ناس توفيـر ثمنه  -/منالية املسكن لجميع الناسإتاحةضمان 
 
ذاك الذي ُيمِكن لل

ة األخرى.  ساس باالحتياجات الضروري 
َ
ّدون امل

 

 

 

ّ

http://www.acri.org.il/
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ّزمة املسكنأّوالحقوق االجتماعية ول: ضافي اأّلالدرس اّل

 

َدقيقة.  45كل حصة اقتراح لحصتين 

 : أهداف

 جتماعية وأهميهاا.أن يتعرف الطالب على معاهدة الحقوق ااَل 

 .يناقش الطالب مصطلح "العيش بكرامة" ويتعرفوا على التحدي في تعريفه 

 الدرس األولى:

ّد( 45االقتصادية )-معاهدة الحقوق االجتماعيةافتتاحية:  

يعرض املعلم في الصف نسخة) نشرة مكتوبة او بواسطة الحاسوب( عن كل واحدة 

والحقوق االجتماعية واالقتصادية  ، هنااسية الحقوق املدنية والسي :من املعاهدتين

)ُيمنح الطالب ويشرح بإيجاز أهم الفروقات بيناما وإحدى النقاط املشتركة.   هنا

بعض الوقت ثم توّجه إليام أسئلة توجياية تشير إلى الفروقات الهامة بين 

 املعاهدتين(. 

 

  تنص  املعاهدة بشأن الحقوق االجتماعية أن يتم ضمان هذه الحقوق

: تقّر املعاهدة أن على الجابة) أ(، أي بالتدريج. ملاذا؟ 2"على مراحل" )بند 

قوق االجتماعية بما يتناسب مع وضعها الدول التقدم في تطبيق الح

َ
ً
ا باالعتبار محدودية املوارد املتاحة لها. ويتسنى ضمان االقتصادي وأخذ

 املزيد من الحقوق االجتماعية مع التطور االقتصادي والنمو(.

 ا. وتعريفاتها أقل وضوح ّ اغموض ّ بنود معاهدة الحقوق االجتماعية أكثّر

نصفة"؟ما هي بالضبط "شروط العمل  ،مثال
ُ
ممكن (. أي أجر 7)بند  امل

رة من مكان آلخر. : املعايير لتطبيق املعاهدة متغيَّالجابةا؟ )ُيعتبر ُمنصًفَأن 

http://www.acri.org.il/
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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ا" في الصين لن يكون كذلك في الواليات املتحدة كما يبدو. ما ُيعتبر "منصًفَ

 ا(.وهذا ألن مستوى الحياة مختلف تماًمَ

 الجابة) االجتماعية؟ وملاذا؟ن تحدد متى يتم انهااك الحقوق أطيع تهل تس :

ليس واضًحا تماًما متى يتّم انهااك  -بما أّن تعريفات الحقوق ليست واضحة

: إذا تّم اكتشاف حاالت 
ً
كّل حّق، بخالف معاهدة الحقوق املدنية، مثال

تعذيب معتقلين في دولة ما، فسيكون من الواضح أّن هذه الدولة قد 

 -من معاهدة الحقوق املدنية 7يب. )البند الحرية من التعذفي حّق الخالفت 

دة في املواثيق الدولية. فة ومحدَّ عتبر تعذيًبا معرَّ
ُ
 السياسية(. األعمال التي ت

 هناك تشابه في بند مهّم: الجابة)؟  ما هو وجه التشابه بين املعاهدتين :

أ من املعاهدة  2االقتصادية والبند  -ب من املعاهدة االجتماعية 2البند 

السياسية: "تتعّهد الدول األطراف في هذه املعاهدة بضمان  -دنيةامل

استخدام الحقوق الواردة في هذه املعاهدة بدون تمييز من أي نوع مثل على 

خلفية لون البشرة أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياس ي أو رأي آخر أو 

ب أو كل مكانة س 
 
 أخرى."  االنتماء القومي أو االجتماعي أو األمالك أو الن

  هل األمر كذلك في الواقع ؟  ،يكأما ّر 

 :حقوق  -هل برأيكم يوجد فرق جوهري بين أنواع الحقوّق للتلخيص

اقتصادية؟ هل توجد مجموعة معينة -سياسية وحقوق اجتماعية -مدنية

 أهم  من األخرى؟ ملاذا؟

 

َ
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