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 2020ديسمبر  10اليوم العالمي لحقوق االنسان 

 مقدمة للمعلم –في التعليم الحق 

 

ألولي الكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان، وأن يكون التعليم "

 . وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. إلزاميا  

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامال ، وإلى تعزيز احترام اإلنسان والحريات األساسية وتنمية التفاهم 

 ."تسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالموال

  26 ، الفقرة"اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"من     
 

ويرمز هذا اليوم لليوم الذي . ديسمبر من كل عام في دولة إسرائيل والعالم/ كانون األول 10يحتفل بيوم حقوق اإلنسان في 

أعلنت الوثيقة حقوقا  غير قابلة للتصرف حيث . اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 1948اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 

وقّعت دولة إسرائيل، كدول أخرى في  . يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، وعليه يجب على الفرد والدولة حمايتها

 . قة اإلعالن وعلى معاهدات مختلفة كُتبت في أعقاب اعالن الوثيقة األولالعالم، على وثي

وبهذا العام ايضا  نواصل المشروع المشترك لمقر التربية المدنية والحياة المشتركة في وزارة التربية والتعليم مع قسم 

. النساناسبة اليوم العالمي لحقوق الالحتفال بمن التربية والتعليم في جمعية حقوق المواطن والمركز التكنولوجي للتربية

لعديدة التي خلفية التحديات اوذلك على اثر  العالمي لحقوق االنسانفي يوم االحتفال  الحق في التعليمولهذا العام قمنا باختيار 

 . والتعليم في إسرائيل اثناء التعامل مع وباء الكورونا التربيةتواجه جهاز 

. ةحقيق زمةا وأواجه التعليم في إسرائيل خالل هذه الفترة تهديد ا وفي البالد أيضا  العالم، ديد من أنظمة التعليم حولمثل الع

سيؤثر  ، وبعضهاعلى المدى القريبعلينا  ، بعضها سينعكسمباشرة وغير مباشرة على التعليم الكورونا آثاروباء زمة أل

 االجتماعية تعليمية،لطالبات على المستويات الوتتضح اآلثار المباشرة على الطالب وا . علينا على المدى الطويل

ليمية عزيادة معدالت التسرب وفي تعميق الفجوات الت ماكرو من خاللمستوى العلى  تأثيراتاليتم التعبير عن والعاطفية، 

، نساء التعليموبالنسبة لرجال و . سكانمن الالفات الضعيفة والمستبعدة تعاني بشكل رئيسي  ومنة وعدم المساواة في التعليم

ا وتمثل األ ل ، ومع عدم اليقين بشأن المستقبل مع الواقع الجديد، دون تحضير مسبق، والتعامحلة صعبيزمة تحدي ا كبير 

يتضح هذا من خالل العديد من األمثلة  . للتغييركورونا معها فرصة ال، تأتي أيام كما في أي أزمة وفي ذات الوقت، . القادم

لفترة الحالية ا تستغلا حيث، ، وكذلك وزارة التربية والتعليمالتدريس اتجميع أنحاء البالد وهيئللمؤسسات التعليمية في 

 . طرق ا مبتكرة وجديدة للتغلب على التحديات ايجاد، وبشكل مختلفباألمور ينبغي القيام  انوكيف يمكن  ماذاللتفكير 

لمرفق ملصق الرقمي اأدناه وال قترحة في الملفم ومخططات ، كأساس لألنشطةخلفية للمعلم عن الحق في التعليمفيما يلي 

حق ر المن األنشطة هو تعريف الطالب بجوههدف وال . لالحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان ن/ مالستخدامك الذي أنشأ

 . والحلول الممكنة ة كوروناتواجه أزم، والتحديات التي في التعليم بمختلف جوانبه

ا لطالب المدارس االبت بين الزمالءط الموجودة في الملصق إلى مهام بحث وتعلم تؤدي الرواب  دائيةالمصممة خصيص 

 (. ينمنفصل مخططينفي )والصفوف العليا 

 ،جميع النا  عنىم وتمنى أن يكون يوم حقوق اإلنسان ذن

قسم التربية والتعليم في جمعية حقوق المواطن والمركز  ،المعارفالمشتركة في وزارة  والحياةللتربية المدنية المقر 

 .التكنولوجي للتربية
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 خلفية عامة –الحق في التعليم 

يعتبر الحق في التعليم من الحقوق األساسية التي تضمنها جميع االتفاقيات الدولية. وهو مدرج في اإلعالن العالمي لحقوق 

مي الحق في ينت ، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.واالجتماعية، والثقافيةاإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

 قالمطلوبة لتحقيقها وتمويلها. يتطرعية التي تفرض على الدولة واجب تقديم الخدمات التعليم إلى مجموعة الحقوق الوض

ضروري  الحق في التعليم .الدولة عليم والخدمات التعليمية من قبلهذا الحق إلى حق جميع الفتيان والفتيات في تلقي الت

من تك مة للغاية في تنمية المساواة االجتماعية.لممارسة حقوق اإلنسان األخرى، بما في ذلك الحق في الكرامة، وهو أداة مه

قوتها الرئيسية في أهميتها في تطوير اإلمكانات الكاملة لألفراد في المجتمع من خالل التعليم والنهوض بالمجتمع ككل. على 

ومن . يراك اجتماعللقيام بحسبيل المثال، يعد التعليم أحد أقوى األدوات إلخراج األطفال والبالغين من الفقر والسماح لهم 

ا تقليل الفجوات بين الجنسين، وبالنسبة للعديد من الفتيات والنساء حول العالم، فإ ه نبين األمور األخرى، يتيح التعليم أيض 

حق في التعليم، يجب على الدولة بالتالي أن تضمن تكافؤ في الحصول على الالكامل  ضمانتحقيق الينقذ األرواح. من أجل 

الفرص في التعليم للجميع، من أجل إقامة مجتمع متساٍو يدرك فيه جميع الفتيات والفتيان إمكاناتهم الكامنة. من أجل ضمان 

أدوات دولية، مثل المعاهدات والعقود التي تلتزم بها الدول الموقعة، والتي وافقت على  تنفيذ الحق في التعليم، تم إنشاء

 احترام وحماية وضمان الحق في التعليم.

صادقت جميع دول العالم على اتفاقية واحدة على األقل . هذا ليس بيان نوايا فارغ ا، ألن بنوده ملزمة من الناحية القانونية

في حاالت . حق في التعليم، وهذا يعني أن جميع الدول ملزمة بها من خالل اآلليات القانونيةتغطي جوانب معينة من ال

انتهاك الحق في التعليم، يمكن استخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان أو األدوات القانونية المحلية، مثل محاكم الشؤون 

 . اإلدارية أو المحكمة العليا

في الملصق ومجموعة األنشطة المعروضة أمامك، اخترنا التركيز على أربعة جوانب رئيسية للحق في التعليم، والتي تم 

 :1 في اقتراح لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عرضها

إطار  يبكميات كافية ففاعلة الذي يتطلب وجود مؤسسات تعليمية وبرامج تعليمية -الحق في التعليم المتاح  .1

 .التعليم العام

 انياتاإلمك وصول ةلإلتاحو .بحظر التمييز في التعليم تتطرق -لمساواة في الحصول على التعليم الحق في ا .2

 .إلى خدمات التعليم ةواالقتصادي ةالمادي

المتعلقة ، ولمحددة في قانون التعليم الحكوميعليه في األهداف التربوية ا المنصوص-المناسب الحق في التعليم  .3

 ، إلخ(.تربويوالمناخ ال فالصفو ،والتدريسالتعلم  قمثل: طر)وتمريره. طريقة نقله بمحتوى التعليم و

وقدرات  ،حتياجات ودوائر االنتماء الثقافيفيما يتعلق بالحاجة إلى تكييف التعليم مع ا- مالئمالحق في التعليم ال .4

 .التعلم وتفضيالت األوالد والبنات

 

                                                
1 The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 8( No. 13: The 

Right to Education (UN Doc. E/C.12/1999), para. 6. 

 .شرًحا مفصالً وموسعًا لكل جانب من هذه الجوانب خططاتستجد في ملحق الم
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 (6-4صفوف )مخطط نشاط لالبتدائي -الحق في التعليم
 

 :اهداف

 . معناه وأهميته,والطالبات حول الحق في التعليم  نقاش مع الطالب  -

 . يحدث عند انتهاك الحق في التعليمنفحص ماذا    -

  (دقيقة 15)االفتتاحية  -القسم األول  

ا ومتساوين في القيمة والحقوق: "ات عن يوم حقوق اإلنسان/ حدثوا الطالب .1 وذلك حسب اإلعالن ". يولد جميع البشر أحرار 

ذلك الحين يتم االحتفال بيوم حقوق ومنذ . 1948ديسمبر  10العالمي لحقوق اإلنسان الذي تبناه مجلس األمم المتحدة في 

 . اإلنسان في هذا التاريخ من كل عام، وسنركز هذا العام على الحق في التعليم

 : ات واسألهم/ اعرضوا الملصق الرقمي على الطالب. 2 .2

 صفوا ما ترونه في الملصق. 

 ن ما هو دور الكتاب في الملصق؟/ برأيكم 

  هل يحق لكل فرد الحصول على التعليم؟ -ن ما هي العالقة بين الرسم التوضيحي والعنوان / برأيكم 

 

 (دقيقة 15)الجوانب األربعة للحق في التعليم  -القسم ب 

ق في كل جانب من جوانب الحتفسيرات أدخلوا للروابط األربعة في الملصق واعرضوا للطالب الرسوم التوضيحية وال -

ا مفصال  وموسع ا لكل جانب من هذه الجوانب ستجد في)في التعليم   (. ملحق المجموعات شرح 

 

 الحق في التعليم المتاح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اين ال يهم أين أنت أو
 هناك يجب أن تكون -تعيش  

 مدرسة يمكنك التسجيل

 .فيها والدراسة

 

 عند وصولك
للدراسة في المدرسة، يحق لك الحصول 

  .فيها تتعلمكل ما تحتاجه كي  على

 حتى  التعلم اتمامولكي تتمكن من 

 .نهاية صف الثاني عشر
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 الحق في المساواة في الحصول على التعليم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم المناسبالحق في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بغض النظر عن بلد منشأك

 جنسك، هل تمتلك عائلتك أو 
يجب أن -الكثير من المال أو القليل 

 تمنحك المدرسة معاملة 

 .متساوية

 

  -ي/ تسكن ال يهم أين

 يحق لكم االلتحاق بالمدرسة المجاورة 

 والحصول  أو المحلية أو اإلقليمية

 .على التعلم عن بعد

 

 

 ، في إسرائيل لكل الفتيان والفتيات

  ذات جودة. دراسيةالحق في التمتع بمناهج 

حقق ت التيالنبيلة والقيم  تالمعرفة، المهاراتشمل 

مناسبة  تدريسوطرق تعلم  التعليمية. تشملاألهداف 

 ظروف تعلم  المحتويات ومن هلنقل هذ

 .مالئم ربويتمناخ و

 تقع على عاتق الدولة المسؤولية 

ان تتيح للطالب ان يتمتع بخيارات 

، دون عالقة للوضع مختلفة بالتعليم
 االقتصادي التابع له. -المادي
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   مالئمالحق في التعليم ال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسالوا الطالب والطالبات -

  عليم الت التعليم،التعليم المتاح، المساواة في الحصول على )إلى أي مدى تشعرون أن لديكم الحق في التعليم؟

 .(المناسب، التعليم المالئم

   ك حقهم في التعليم؟اانته تم الذين الطالببرأيكم كيف يشعر 

 

   (دقيقة 30)عمل الذاتي  بأزواج أو مجموعات  -القسم ج  

اواة الحق في المس/ الحق في التعليم المتاح )اطلبوا من الطالب والطالبات إنشاء ملصق عن أحد جوانب الحق في التعليم 

 يمكن تصميم الملصق في أزواج أو(. الحق في التعليم المالئم/ الحق في التعليم المناسب / في الحصول على التعليم 

 . إلنشاء ملصق مصمم Canva يمكنك استخدام الموقع  الزوم.الصف او  مجموعات في

 

 

 

 

 سواء كنت تتحدث العبرية،
 - آخرالعربية أو لغة أخرى، أتباع دين أو 

يجب أن تتكيف طرق التدريس والمناهج الدراسية في 

 المدرسة مع هوية ودوائر االنتماء الثقافي 

 .الخاص بك

 

 مالئمة التعليم للقدرات التعليمية لكل فتى وفتاة. 

على سبيل المثال، طالب/ات ذوي االحتياجات الخاصة 

تحق لهم جميع التعديالت الالزمة حتى يتمكنوا من 

الدراسة و / أو أن يتم امتحانهم بطريقة تتالءم مع 

.احتياجاتهم  

https://www.canva.com/he_il/
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 :إرشادات إنشاء ملصق

 ما هو الملصق؟

 .هو إعالن كبير يجذب انتباه الجمهور( الفتة بوستر،)الملصق 

 الهدف من اإلعالن هو إيصال الرسائل ومعاني وتحفيز العمل والتفكير 

 מילים ברשת האינטרנט-מילון רב :بحسب

  : مركبات 3يتكون الملصق من 

 موضوع الملصق  .1

من  ،في قافية معروضة وشاملة، الفكرةعبارة موجزة وممتعة وسهلة التذكر  -( الشعار/ كلمة مرور )الرسالة  .2

 . خالل التالعب بالكلمات او باللغة العامية

 .(صورة أو رسم توضيحي ينقل الرسالة) –صورة أو رسم توضيحي  .3

 : خططوا الملصق 

ى الحق في المساواة في الحصول عل/ الحق في التعليم المتاح )قوموا بإعداد خطة للملصق عن أحد جوانب الحق في التعليم 

 : قاط التاليةضعوا في عين االعتبار الن الملصق،عند تخطيط (. الحق في التعليم المالئم/ الحق في التعليم المناسب / التعليم 

  ما هو الهدف من الملصق؟ 

 ما هو موقفك من قضية الحق في التعليم؟ 

 ما هي رسالتكم؟ كيف ستعبر عنها؟ 

  ما هو عنوان الملصق؟ 

 ما هي رسالة الملصق؟ 

 ماذا سيكون   الرسم التوضيحي أو الصورة التي ستنقل رسالة الملصق؟ 

  ستالئم الملصق؟ ألوانأي 

 كيف سيجذب اإلعالن انتباه الجمهور حتى تصل الرسالة بأفضل طريقة 

 لمن هذا اإلعالن؟ من هو الجمهور المستهدف 

 

 . قم بإنشاء الملصق الخاص بك وفقًا للخطة

نك كيم(. عليهاموافق ال أو في األماكن)بعد عرض ملصق في الصف، قم بتعليق الملصقات في ممرات المدرسة : اقتراح

ا إنشاء معرض للملصقات   . أو على موقع الصف )شرائح( بأعروضهأيض 

http://www.ravmilim.co.il/


 

 

 

 

 

 

7 

 االبتدائية بعد ما لمرحلة الفعاليات من مجموعة - التعليم في الحق
 

 :اهداف

 .جوانبه بمختلف التعليم في الحقعلى مصطلح ان يتعرف الطالب  -

 .التعليم في للحق المختلفة الجوانب أهمية وفهم استكشاف من الطالب تمكين  -

 .هانتهاك عواقباسقاطات ووالتعليم  في الحق معنىحول  الوعي تنمية  -

 دقيقه( 15القسم األول : افتتاحيه ) 

ا البشر جميع يولد: "اإلنسان حقوق يوم عن مع الطالب تحدثوا  عالناإل حسب وذلك". والحقوق القيمة في ومتساوين أحرار 

 حقوق بيوم االحتفال يتم الحين ذلك ومنذ. 1948 ديسمبر 10 في المتحدة األمم مجلس تبناه الذي اإلنسان لحقوق العالمي

 .التعليم في الحق على العام هذا وسنركز عام، كل من التاريخ هذا في اإلنسان
 

   القسم
   العمل : الثان 

 
   لحقا جوانب أربعة عىل مجموعات ف

 
 (دقيقة 30) التعليم ف

ا تقسيمها إلى 8أو  4الطالب والطالبات إلى . يقّسم 1 والعمل بمنظومة  غرف مجموعات )حسب حجم الصف(. يمكن أيض 

   .الزوم

تاح / الحق في التعليم الم  يتم تخصيص أحد الجوانب األربعة للحق في التعليم التي تظهر على الملصق الرقمي لكل مجموعة:. 2

لحق في التعليم المناسب / الحق في التعليم المالئم. من خالل النقر على الحق في المساواة في الحصول على التعليم / ا

صول للحستصل كل مجموعة إلى صفحة بها شرح للجانب الذي ستركز عليه )انظر أدناه(  الملصق،الروابط الموجودة في 

 .للعمل في مجموعة على إرشادات

  متاح تعليم في لحقا
 

 

ر الحق "المتاح" في التعليم إلى حق كل فتى أو بنت في تلقي التعليم، مما يعني أنه يجب على الدولة ضمان وجود يشي

بغض النظر عن المكان الذي مدارس كافية لجميع األطفال الذين يعيشون فيها )سواء كانوا من مواطني الدولة أم ال(. 

 جيل والحضور اليها.تعيش فيه، يجب أن تكون هناك مدرسة حيث يمكنك التس

ا المدارس من يُطلب الكافي، توافرها إلى باإلضافة  من يكفي ما لديها أن يعني مما - صحيح بشكل تعمل أن أيض 

 كونت أن ينبغي التي األخرى والخدمات والمرافق المكتبات، المهنية، االستشارة ،مهارة ومعلمات ذو معلمين الصفوف،

دراسة في المدرسة، يحق لك الحصول على عندما تأتي أنَت أو أنِت لل. فيها يدرسون الذين طالب والطالباتلل متاحة

 .كل ما تحتاجه حتى تتعلم وتتمكن من المثابرة في التعلم حتى نهاية الصف الثاني عشر

 

 



 

 

 

 

 

 

8 

 

 الحق في المساواة في الحصول على التعليم
 

تحاق بالمدارس والبرامج التعليمية" إلى حق كل فتى وفتاة في ممارسة حقهم في تشير "تكافؤ الفرص بكل ما يتعلق االل

ا على التمييز في التعليمتكافؤ الفرص في التعليم. حيث يتضمن  ب عند ، مما يعني أنه يجب عدم التمييز ضد الطالحظر 

ات أو مسارات الدراسة قبوله في المدرسة على كل النواحي وذلك يشمل عند تنسيبه لصف معين أو تقسيم لمجموع

بغض النظر عن بلدك األصلي أو جنسك ، وما إذا كانت عائلتك لديها الكثير من المال أو  .الخاصة، وفي أي أمر آخر

 .يجب أن تمنحك المدرسة معاملة متساوية -القليل ، وما هي آرائك السياسية أو آراء والديك ، وما إلى ذلك 

ا كما ان الحق في المساواة مما يعني أن جميع الطالب سيكون لديهم مدرسة  -وط بإتاحة  فعلية للتعليم للجميع مشر أيض 

ا  على مسافة معقولة من مكان إقامتهم ، وإذا لزم األمر ، مثال أثناء حاالت الطوارئ أو فترة كورونا ، يمكنهم أيض 

مدرسة المجاورة أو المحلية أو يحق لك االلتحاق بال -بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه التعلم عن بعد. 

  .اإلقليمية والحصول على إمكانية التعلم عن بعد

ا أن تكون المدارس واألنشطة التعليمية متاحة للطالب ذوي اإلعاقات الجسدية )على سبيل المثال ،                          يجب أيض 

ا  .عبر المصعد ومسارات الوصول المريحة ، وما إلى ذلك( ، للسماح لهم بالدراسة بانتظام أيض 

ا  اللجميع من يجب أن يكون التعليم متاح                       ، مما يعني أنه يحق لكل فتى وفتاة الحصول على الناحية المالية أيض 

                   سواء كانت عائلتك لديها الكثير أو القليل،  التعليم بطريقة متساوية ال تعتمد على االمكانيات المالية لوالديهما.

 .الخيارات التعليمية مثل أي شخص آخر فمن مسؤولية الدولة السماح لك باالستمتاع بنفس

 

 المناسبالحق في التعليم 

 

 يعتبر ذيال التعليم هو ما...  لكن. مناسب تعليم على طالب كل حصول لضمان" المناسب" التعليم في الحق تصميم تم

ا الممكن ومن بدقة، التحديد الصعب من ؟"مناسب ا"  من ،ذلك مع. السؤال بهذا المتعلقة القضايا من العديد مناقشة أيض 

ا الدولة تعتبره ما فهم أجل  تعليمال قانون في عليها المنصوص التعليمية األهداف استخدام الممكن من مناسب ا، تعليم 

 (.القانون من 2 القسم في األهداف تفصيل تم) إسرائيل في الحكومي

 سبةالمنا والقيم والمهارات المعرفة تشمل جيدةتعليم  بمناهج االستمتاع إسرائيل في والبنات األوالد لجميع يحق

ا هو متربوي يساعد بتحقيق كل مناخ من ظروف تعليم وو ،الئق دريستعلم وت طرقتشمل  .التعليم أهدافلتحقيق 

 مطلوب.

 

 

 

 

https://www.kolzchut.org.il/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://www.kolzchut.org.il/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
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 المالئم التعليم في الحق

 

 تتحدث كنت سواء. الطالب وتفضيالت وقدرات حتياجاتوفقا ال التعليم والتدريس لمالئمة الحاجة إلى هذا الحق يشير

 يف الدراسية والمناهج التدريس طرق تتكيف أن يجب - آخر أو دين إلى تنتميأو أخرى، لغة أو العربية أو العبرية

 مالئمة مع بلغته الدراسة لكل، طالب/ة يحق أنه يعني مما ،التابعة لك الثقافي االنتماء ودوائر هوية مع المدرسة

 .الثقافي تراثه مع التعليم

ا تكييف والفتيان ذوي  يحق للفتيات المثال،لكل صبي وفتاة. على سبيل التعليمية مالئمة التعليم مع القدرة  \يجب أيض 

 العسراالحتياجات الخاصة )مثل التوحد أو ضعف السمع أو الرؤية أو اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أو 

ع تتناسب م بطرق ان يتم امتحانهممة حتى يتمكنوا من التعلم و / أو( الحصول على جميع التعديالت الالزيالتعلم

ا أو موهوب ا ، فأنت مؤهل للحصول على برامج تعليمية خاصة  /ةطالب ا أو أنت   احتياجاتهم. وإذا كنت أنت          متميز 

 .تناسب قدراتك

باإلضافة إلى ذلك ، من المهم أن يُمنح الطالب الحق في االختيار بين الخيارات التعليمية المختلفة ، وفق ا لتفضيالتهم 

  وحتى التأثير على التعليم الذي يتلقونه  (،؟ في أي مادة شخصية تريد إجراء بحث؟ان تدرس)في أي تخصص تريد 

حان الوقت  هيا، ...لذابتشجيع إنشاء مجلس طالبي؟  المثال،ل على سبي ملزمة،في المدرسة. هل تعلم أن المدارس 

  !لممارسة حقك في أن يُسمع صوتك والمشاركة في وضع سياسة التعليم بحيث تكون مصممة خصيًصا لك

 

 

والتعرف عليه من خالل البحث على اإلنترنت  يجب عليكم البحث في الموضوع المخصص للمجموعة: اشرحوا للطالب  .3

ا في هذا الموضوع  رأي،مقاالت  إخبارية،)مقاالت   .مجموعةبالبحث  مهمةدقيقة إلجراء  30لديكم  -إلخ.( يجب أن تكون خبير 

 

 :)كما تظهر في الروابط في الملصق الرقمي( إرشادات مهمة البحث في مجموعات

يجب عليك البحث عن الجانب أعاله من الحق في التعليم: ابحث عن المعلومات على اإلنترنت وعلى المواقع  -

ومن المهم أن تكون المعلومات موثوقة  عليها،على األقل يمكنك االعتماد مصادر  3-2ابحث عن  -اإلخبارية 

 ومن مصدر معروف

  :تطرقوا الى األسئلة التالية -

 كيف تضمن الدولة تحقيق هذا الجانب من الحق في التعليم؟ أعط أمثلة. 

 هل هناك حاالت ال يمارس فيها الحق في هذا الجانب؟ أعط أمثلة. 

  ؟ما هي هذه التحدياتهل تشكل أزمة كورونا تحديات خاصة فيما يتعلق بهذا الجانب من الحق في التعليم؟  

 .التي تضمن هذا الحق في التعليم لكل صبي وفتاة في إسرائيل فكر في حلول ممكنة  -

 

 .فيه بحثوا الذي جانبال مجموعة لستعرض ك - (دقيقة 30) االقران من التعلم  – الثالث القسم

 

للمجموعات التي ستواجه صعوبة في العثور على  الموضوع،يوصى بإعداد بعض الروابط مسبق ا للمقاالت حول للمعلم: 

 .المواد بأنفسهم
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 ابعاد في الحق بالتربية التوسيع باألربعة -ملحق 

 שפט ועסקים טז,)מ חזן-לטם פרי/  הזכות לחינוך: קווים לדמותה בעידן של מהפכה חוקתית: المصدر

 (.2013דצמבר  -תשע"ד 

 

 المتاحالحق بالتعليم 

تواجد مدارس بوتلزم  تعليمية،الحق بالتعليم المتاح يشير الى منح الحق لكل ولد وبنت لبرامج تعليمية وتوفير مؤسسات 

 كافية. صورةجماهيرية فعالة وب

ا من 15في إسرائيل، يمنح قانون التعليم اإللزامي الحق في التعليم العام المتاح "لكل طفل وكل فتى / بنت" لمدة   عام 

 .الثاني عشر حتىسنة أخرى في الصفوف من األول  12سنوات، و 3ثالث سنوات في رياض األطفال، من سن  - الدراسة

ومعنى ذلك بأن هذا الحق يعطى لكل ولد  االقامة،تأشيرة  المواطنة،شبيبة بالقانون ال تتطرق الى  \اوالد : المصطلحات

 .وبنت دون التطرق لوضعهم بالبالد

 مؤسسات توفر التعليم االلزامي تقع على عاتق الدولة وعلى عاتق سلطات التعليم المحلية معا. إلقامةالمسؤولية 

تتوفر بهم جميع  يعني، ان صحيح،المدارس ومناهج التعليم يجب ان تعمل بشكل  المؤسسات،باإلضافة لتواجد هذه 

كومية توفيرها )من دون جباية مدفوعات االهل والخدمات التي يجب على المدارس الح الضرورية. المنشئاتالمستلزمات 

استشارة مهنية وخدمات  الطالب،ر الخدمات االجتماعية لمنع غيابات وتسرب يتوف تعليمية، يتخللها، غرفمقابلها( 

 اإلسعافات األولية.

ارس االبتدائية تين والمدتقديم وجبة ساخنة في البساتوفير وتغذية الطالب ب افة لهذه القائمة أيضابالسنوات األخيرة تم اإلض

السلطة المحلية واالهل(. عنصر مهم إضافي  الدولة،مشترك من قبل  )بتمويلطويل الالتي تعمل بتوقيت اليوم التعليمي 

 الذين يتقاضون راتب مناسب. المعلمين األّكفاء،الذي ملزم بالحق بالتعليم العام المتاح هو توفير عدد كاف من 

وكذلك بنسبة الطالب الذين ينهون التعلم حتى الصف للتعلم  ازدياد تدريجي في المعدل األجماليهنالك  األخيرة في العقود

 الثاني عشر. مع ذلك ال تزال هنالك فجوة كبيرة بين التزام الدولة المبدئي بتنفيذ الحق في التعليم العام المتاح وبين 

 لتخصيص الموارد لممارسة هذا الحق. االستعداد الفعلي للحكومة

 

 الحق بالمساواة للحصول على التعليم

وكل واحد منهم وثالثتهم سوية  ابعاد،المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية ثالثة  في يشمل الحق في المساواة

 ضروريون لممارسة واعطاء الحق بالمساواة بفرص التعليم.

 كرامة.للعيش بحق كجزء من المنع التمييز بالتعلم الذي تم االعتراف به قضائيا  األولالبعد 
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او المؤسسة التعليمية او أي شخص ينوب عنهم ال يميز بين ينص قانون حقوق الطالب على ان سلطة التعليم المحلية 

و أالطالب  ان كنا نتحدث عن خلفية اراء سياسية،اقتصادية او على  –اجتماعية  عرق، موطن، خلفيةالطالب على أساس 

تحديد مناهج منفصلة او  -2ابعاد من مؤسسة تعليمية تسجيل لقبول الطالب او  -1تالية: والديه. بإحدى المجاالت العن 

حقوق والتزامات الطالب بما في  التعليمية،تواجد صفوف منفصلة داخل المؤسسة  -3مسارات ترقية داخل مؤسسة تعليمية 

 وتطبيقها،ور ذلك قواعد الدست

 ينص القانون على ان انتهاك مبدأ التمييز بالتعليم يعتبر جريمة جنائية.

في  سة،المدرالى  المدرسة،وصول الطالب جسديا الى األماكن المختلفة داخل  وبإتاحة إمكانيةالبعد الثاني هو الحق بالتعلم 

إ مكان تشفى. بما يعني بان التعليم يجب ان يعطى بالمنزل وفي حالة المرض المستمر تخصيص بيئة تعليمية مناسبة بالمس

وي األشخاص ذ لقانون حقوقوفقا  بعد.اليه مريحة او عن طريق اليات محوسبة وبرامج التعلم عن  تكون امكانية الوصول

 كهربائي،بواسطة مصعد  المدارس )مثالالى  معقول ومناسبالوصول بشكل  إلمكانيةتم نص احكام ارشادية  االعاقات،

ة ذو اإلعاقة الجسدية من التعلم بشكل منتظم. في فترة الكورونا , \تمكن الطالب وغيرها( حتىإمكانية الوصول للمراحيض 

ومع اغالق المدارس, دار الحديث عن إمكانية توصيل التعليم عن بعد لجميع الطالب بواسطة حاسوب لكل طالب, توصيل 

 لشبكة االنترنت والكهرباء.

أن  االقتصادي للتعليم مما يعني أن التعليم يجب في البعد المساواة في الحصول على التعليم تكمنق في حالثالث الالبعد 

 .يكون متوافق ا مع اإلمكانيات المالية للجميع

ليم المجاني الذي ينص على الحق في التع اإللزامي،تة في إسرائيل في قانون التعليم التعليم مذوّ  في االقتصاديتوفير البعد 

وفق ا  ملية،العمن الناحية  ذلك،لجميع الطالب الذين ينطبق عليهم القانون من سن الثالثة حتى نهاية الصف الثاني عشر. مع 

ن تخضع العديد م إسرائيل،لترتيبات مختلفة منصوص عليها في قانون الوالدين للطالب في المدارس الرسمية في 

 التأمين ضد الحوادث الشخصية( المثال،وعات لمدفوعات إجبارية لألطفال )على سبيل المدف

واستعارة الكتب المدرسية ،  ورحالت حفالت صفية، الثقافية،اإلضافة إلى مجموعة متنوعة من مدفوعات السلطة )السلة 

مبيوتر ، وما إلى ذلك(  مدفوعات , الساعات االضافية ، و "الخدمات التطوعية" مثل دروس ,شراء برامج الكوالتغذية

 الحق في التعليم المجاني وتساهم في توسيع الفجوات. تناقضالوالدين المختلفة 

 

 لحق في التعليم المناسب ا

والتزام الدولة بضمان تعليم عام  مالئم،يهدف هذا الحق األساسي في التعليم إلى ضمان حصول كل طالب على تعليم 

 مبدأ المساواة. ،بما في ذلك ملزم،مناسب 

 ة،التصريحات الدولية المختلفوالوثائق ستند الحق في التعليم المناسب إلى أهداف التعليم كما هي محددة في مختلف ي

 قدراتهم.ومهاراتهم  األطفال،الذي يخص تطوير شخصيات  ،الذاتيالبعد  تنطبق هذه األهداف على بعدين من أبعاد التعليم.

 يشمل التربية لحقوق االنسان وللتسامح.الذي البعد االجتماعي 



 

 

 

 

 

 

12 

التعليم  حدد اهدافالذي ي إسرائيل،ذان البعدان للحق في التعليم المناسب مكرسان أيًضا في قانون التعليم الحكومي في ه

 الثقافية. والذي يتناول أيًضا على نطاق واسع مجال التراث والهوية (،من القانون 2)انظر القسم 

وهذا يعني أنه يمس مجموعة متنوعة من الممارسات  .تمريرهرتبط بمحتوى التعليم وطريقة يالحق في التعليم المناسب 

والقيم والمهارات الواردة فيها( طرق التعلم والتدريس  )المعرفة التعليمية المتعلقة بجودة التعليم بما في ذلك المناهج

على سبيل المثال )الشعور  لتربوياوالمناخ  والصفوف( ظروف التعلم )الطريقة التي يتم بها تدريس هذا المحتوى

 بالحماية واألمن في المدرسة ، عدد الطالب في الفصل ، العالقة بين المعلمين والطالب والمزيد(.

 

 المتكيفالمتالئم/ التعليم 

الحق في التعليم المتكيف هو حق واسع يشمل الحقوق من مختلف األنواع. وتتعلق أبعاده المختلفة بضرورة تكييف التعليم 

 .مع قدرات التعلم لدى الطالب وتفضيالتهم والبنات،مع االحتياجات الثقافية ودوائر االنتماء للبنين 

"تعليم  ي الدولة هيفعلى أن أهداف التعليم  الحكومي،ينص قانون التعليم  - التعليم المتكيف مع دوائر االنتماء الثقافي

 ،"... يحترم والديه وأسرته وتراثه وهويته الثقافية ولغته لإلنسانمحب ا  االنسان ليكون

 ."وكذاك منح فرص متساوية لكل فتى وفتاة للسماح لهم بالتطور بطريقتهم الخاصة وخلق جو يشجع المختلفين ويدعمهم 

 وهذا يعني أن التعليم العام يجب أن وهوية،وهذه األهداف تحدد بالتالي التكيف الثقافي للتعليم من خالل عدة دوائر انتماء 

 يتسم بمرونة المناهج وطرق التدريس من أجل تلبية احتياجات الطالب في مختلف المجاالت االجتماعية والثقافية.

يتم التعبير عن التعليم المالئم الحتياجات الطالب أيضا بتكييف التعليم مع قدراتهم على  -التعلم التعليم المتكيف مع قدرات 

( على حق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على تعليم 1988ينص قانون التعليم الخاص ) المثال،سبيل 

التوحد وضعف  )مثلت الخاصة مجاني يناسب احتياجاتهم. وينطبق القانون على مجموعة واسعة من ذوي االحتياجا

( ذلك يتطلب وسائل شتى لتكييف التعلم مع هذه العسر التعلميالسمع واضطراب فرط الحركة وقلة التركيز او 

وتشمل أنواع أخرى من التكيفات مع قدرات الطالب مثل حق الطالب الموهوبين والمتفوقين في الحصول  االحتياجات،

 وغيرها. شهادة البجروتالطالب المهاجرين الحصول على مالئمات المتحانات على تعليم يناسب احتياجاتهم وحق 

 

 طالبالتعليم المالئم لتفضيالت ال

وأن  هم،بيتعلق بحق األطفال في التعبير عن رأيهم بحرية في أي مسألة تتعلق  هناك بُعد آخر للحق في التعليم المتالئم 

لى عالطالب على التأثير  قدرةزيادة تؤدي الى وفق ا لسنهم ودرجة نضجهم. وبذلك فهي  واالعتبار آلرائهمتعطى االهمية 

ين االحتماالت البيئة التعليمية واالختيار ب مشاركتهم بتصميم بواسطة مستوى   التعليم الذي يتلقونه وتكييفه مع احتياجاتهم.

 .التربوية المختلفة
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شجيع تمنها ال المدارس،والذي يلزم  الطالب،قانون حقوق وفق شاركة في تحديد سياسة التعليم الحق في االستماع والم

 .بةنشاء مجلس الطلإل

انب آخر ج .سياسة التعليم من خالل اإلجراءات التي تعبر عن النقد واالحتجاج بكيفية تمريرلطالب هنالك إمكانية لدمج ا

اختيار  ي،تعليمواختيار مسار  تلفة،المخالختيار بين اإلمكانيات التعليمية ا امكانيةحقوق الطالب في المشاركة  ممارسةل

 .موضوع محدد وغيرها تعليمي،فرع  ،مدرسة

 

 

 

 

 

 


