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 والتعليم التربية وزارة
 التربوّية اإلدارة

 التعليم لتنظيم أ قسم
 التلميذ حقوق قانون لتطبيق القطري التفتيش

www.education.gov.il/zchuyot             

 
 ؟ما هو التمييز

"المختلفين" في مجاالت اهتمام مشتركة، وعلى كّل فرد من أفراد المؤّسسة التعليمّية هي مكان التقاء 
 المؤّسسة احترام حقوق األفراد اآلخرين.

معتقدات وأيديولوجيا تحّتم علينا إيجاد التوازن الصحيح في  ءضو لى ع هاذفيتنب جيكثرة األمور، التي 
 الثقافة المدرسّية.

 
حدة وموقف األمم المتّ  29و  92ًيا مع تعليمات الميثاق في البنود تأتي التربية للمساواة ومنع التمييز تماش

 .OECDالتي تواكب تطبيق الميثاق بشأن حقوق الطفل، كذلك تتوافق مع امتحانات 
 

 أهداف
 .معرفة املواقف الشخصّية من مصطلح "متييز" .1
 .للمصطلح وّحدتعريف م .2
 . التعليمّيةتعّلم طرق عمل للتعامل مع التمييز يف املؤّسسة  .3

 
 سير ورشة العمل

 مّت به وحدث ،األّول سّبب هلم الشعور بالتمييز -على املعّلمني كتابة حدثني حصال معهم بشكل شخصيّ  .1
 .التمييز ضّد آخر

   معلمني/ات يف كّل جمموعة(. تستلم كّل جمموعة بطاقة  5-3يتوزّع املعّلمون إىل جمموعات عمل )   
 عمل )مرفق البطاقة(.   

 
 

 :بطاقة عمل للمجموعات         
 يعرض كّل واحد من أفراد المجموعة ما كتب. . أ
 تقوم كّل مجموعة بتعريف التمييز استناًدا إلى األحداث التي سمعتها. . ب
 .على كّل مجموعة عرض طرق التعامل مع مظاهر التمييز في المدرسة . ت

 

 
 

http://www.education.gov.il/zchuyot
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 اتّفقت عليه، وطرق التعامل معه.تعرض كّل جمموعة تعريف التمييز الذي  يف االجتماع العام .2
 يدور النقاش حول األسئلة التالية: .3

 مون حول خوضهم جتربة التمييز؟ما الذي ميكن تعّلمه من القصص اليت ذكرها املعلّ  . أ
 هل تعريفات التمييز اليت ذكرهتا اجملموعات مقبولة على اجلميع؟ . ب
 هل هناك تعريفات للتمييز تواجه معارضة وصعوبة؟ . ت
القول إنّه يف جمتمعنا هنالك متييز حسب ما اقرتحت اجملموعات من هل ميكن  . ث

 تعريفات؟ ما هي مظاهره؟
هذا السؤال من  -للمرشدهل من املمكن القول إّن التمييز موجود يف املدرسة؟  ) . ج

مني لفهم ولكن من املهّم عرضه يف غرفة املعلّ  ،املمكن أن خيلق جوًّا من املعارضة
 املدرسة وما حوهلا(. مدى وجود هذه الظاهرة يف

 ها؟فمل مع ظواهر التمييز اليت يصادكيف جيب على الطاقم الرتبوّي أن يتعا . ح
البند الخامس  -قانون حقوق التلميذ يتطّرق إلى مسألة المساواة وعدم التمييز بين التالميذ .4

 في القانون يتحّدث عن منع التمييز بين التالميذ.
 :اقرأوا البند اخلامس يف القانون يف الرابط، وأجيبوا عن األسئلة التالية 

 ملاذا أضيف هذا البند إىل القانون؟ ما هي أمهّيّته؟ . أ
 هل هنالك مظاهر للتمييز يف املدرسة حسبما حيّددها القانون؟ . ب
 ما هي التحّديات اليت يواجهها اإلطار الرتبوّي عند حماربة ظاهرة التمييز؟ . ت
 ن معاجلة هذه الظاهرة، حسب رأيكم؟كيف ميك . ث
 هل من املفّضل أن نقوم بإعالم األهل والتالميذ حول القانون ومسألة التمييز؟ . ج

 

 تعريفات
       ينظر علم االجتماع إىل التمييز على أنّه التفرقة بني جمموعات اجتماعّية خمتلفة، أطر اجتماعّية أو أفراد              
هم، . هذه التفرقة تعطي للممموعة، اإلطار أو الفرد املعنّي، أفضلّيات أو مساو  يف التعامل معنيخمتلف            

دون أن تكون هنالك مربّرات هلذا التعامل. ميكن للتمييز أن يكون على أسس عديدة )مثل اجلنس، العرق، القومّية 
للتمييز( أو أن يكون غري مباشر أي أّن أساس التمييز هو الدافع املباشر ميكن للتمييز أن يكون مباشرًا ) وغريها...(.

التمييز على أساس عرقّي يدعى عنصريّة. . هو الدافع املباشر للتمييز(يؤثّر التمييز عل طرف آخر يكون  أي أن)
هنالك اختالف بني بين البشر، وال ميكن أن نلصق مفهوم التمييز عند تطرّقنا هلذا االختالف، ألنّه، ويف حاالت 

 عديدة، حنن نؤيّد هذا االختالف.
   1تتعّلق بالعنصريّة، اليت حيّددها البند  1891للقانون عام يف قانون العقوبات اليت أضيفت  1أ االشارة              
مالحقة، إذالل، حتقري، إظهار العداء، عداء أو عنف، أو التسّبب بأعمال أ يف القانون على أهنا: "44              

 لعنصر قومّي". ضّد مجهور معنّي أو جمموعة من السّكان وكّل هذا الختالف يف لون أو التبعّية لعرق أو االنتماء
أقّرت هيئة األمم املّتحّدة امليثاق العاملّي للتخّلص من كافّة مظاهر التمييز والعنصريّة، وقد انضّمت  1815يف عام 

 . حيّدد امليثاق أّن:1898إسرائيل هلذا امليثاق عام 



 3 

مّية والمحّلّية، وتقوم على كّل دولة تشارك بهذا الميثاق القيام بطرق عملّية لفحص السياسة الحكومّية، القو " 
 "ة القوانين والتعليمات التي من نتائجها تثبيت التمييز والعنصريّة في أماكنهاإلغاء كافّ ب

التمييز العنصرّي حسب امليثاق هو: كّل متييز، إخراج من اجملموعة، حتديد أو تفضيل على أساس عرق، لون، األصل 
أن يشّكل خطرًا على االعرتاف، االستمتاع واالستعمال أو أن يضّر  العائلّي، انتماء قومّي، والذي من شأنه ونتيمته

باالعرتاف، االستمتاع واالستعمال، على أساس متساٍو للحقوق واحلرّيّات األساسّية يف احلياة السياسّية، االقتصاديّة، 
 االجتماعّية، الثقافّية، أو أّي جمال آخر.

 

 روابط لزيادة المعرفة وللقراءة
 العقوباتقانون 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm 
 

 معلومات حول ميثاق التخّلص من كافّة مظاهر التمييز العنصرّي في موقع وزارة العدل

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/TergomOmanotBimLeumi/ 
 

 قراءة إضافّية حول موضوع التمييز في موقع ويكيبيديا
7%94https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D 

 
 لمعلومات وقراءة إضافّية حول قانون حقوق التلميذ في موقع حقوق التلميذ/ة التابع لوزارة التربية والتعليم

ChukimVeamanot/Chukihttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/
m/ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chuki
m/ChokZchuyotArabic.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/TergomOmanotBimLeumi/
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/TergomOmanotBimLeumi/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
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  تعاني من التمييزأن 
 

 ألناس ليسوا متساوين" يوجد عدم مساواة أكبر من تعامل متساو   " ال
 (توماس جيفرسون)                                                                     

 أهداف

 تعّلم من خالل التمربة واملعاناة من ظاهرة التمييز. .1
 وكيفّية ظهوره يف نواحي احلياة املختلفة.التعّرف إىل أصول ومنابع التمييز  .2

 

 سير ورشة العمل

البيّن واألبيض. يستلم كّل مشرتك ملصقة بلون  -جيب التزّود مبلصقات ملّونة من لونني للمرشد: .1
 معنّي، ويطلب من زميله إلصاقها على نفسه.

ة يف املؤّسسات هل تعّد ظاهرة التمييز والعنصريّة ظاهرة متواجد -يدور نقاش قصري حول السؤال .2
جيب التوّجه بشكل دائم للمعّلمني الذين يضعون امللصق البيّن، ومنحهم  -للمرشدالتعليمّية؟ 

فرصة التعبري عن أنفسهم، التفاعل مع إجاباهتم والتعليق عليها، وإشراكهم بشكل واسع يف النقاش 
 أكثر من املعّلمني الذين يضعون امللصق األبيض.

هل  -ش القصري، على املعّلمني إبداء رأيهم حول النقاش الذي دار سابًقابعد االنتهاء من النقا .3
شعر املعّلمون بالراحة؟ هل شعروا أهّنم شركاء يف النقاش؟ كيف كان توّجه املرشد؟ هل شعروا بتوّجه 

 كيف شعروا، ماذا فعلوا؟  -فيه متييز؟ وإن كان اجلواب نعم
املخفّية، والتمييز الذي كان جتاه أصحاب امللصق األبيض، يشري املرشد إىل صورة إدارة النقاش  .4

ويقوم بعرض املشاعر واألحاسيس بالنسبة للطريقة اليت مّت هبا النقاش، ويقوم بإدارة نقاش حول 
 االسئلة التالية:

 هل واجهتم موقًفا تعّرضتم به للتمييز؟   . أ
 كيف شعرمت يف هذا الوضع؟ مباذا فّكرمت؟ . ب
 واجهة هذا املوقف؟هل قمتم بعمل معنّي مل . ت
حممها، طرق  -ما الذي ميكن تعّلمه ومعرفته من أوضاع التمييز الذي وصفت . ث

ظهورها، املشاعر واألحاسيس اليت تثريها، تأثريها على األشخاص واجملموعات اليت 
 ضّدها ؟ مّتت ممارسة التمييز

الغريب، ملاذا حتصل ظاهرة التمييز؟ جيب التطّرق وتفصيل األسباب املختلفة )كره  . ج
اخلوف من اجملهول، اخلوف من سيطرة جمموعة على أخرى، احلرب الثقافّية، صراع 

 .الوجود وغريها(
 هل من املمكن اإلشارة إىل مظاهر التمييز يف املدرسة؟ . ح
 كيف تظهر، وما الدالالت على وجودها؟  . خ
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التالميذ ما الذي ميكن عمله من أجل التعامل مع ظواهر التمييز وعدم املساواة بني  . د
 وبينهم وبني املعّلمني؟

 
 .عمريّةيمكن القيام بورشة العمل مع تالميذ من كافّة الطبقات ال* 
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 من جهتّي المتراس

 مختلفون ولكن متشابهون -أنا واآلخر
 

إنسان، وتتيح له  سرائيل تتميّز بالتوجّه إلى إقامة مجتمع مثالي ومتميّز، فيه مساواة وتقبّل كلّ إ "إقامة دولة
 ..."داللةالفرصة المالئمة لتطوير حياة محترمة ذات قيمة و 

 احلاخام شاي بريون()                                                                                      
 أهداف

 اآلخر. التعّلم عن األسباب واملصادر اليت توّلد التمييز ضدّ  .1
 .  التمييز املسؤولّية املدنّية الشخصّية واجلماعّية يف مواجهة ظاهرةمعرفة جماالت  .2

 

 سير ورشة العمل

 متارين وفّعالّيات لالفتتاح )ميكن تفعيل اجملموعة بواحدة منهّن أو أكثر(: .1
جيري تقسيم الغرفة إىل قسمني بواسطة وضع صّف من الكراسي يف وسطها. يعرض املرشد  . أ

يت على أساسها يتّم توزيعهم. معايري ممكنة: جنسويّة )رجال/ نساء(، أمام املعّلمني املعايري ال
متديّن( وغريها من التوزيعات... جيب مالءمة  البلدة )قرية/ مدينة( الدين )متديّن/ غري

 التوزيعات لطبيعة اجملموعة.

ارتباطات: يوزّع املرشد ورقة عمل شخصّية، فيها قائمة من املصطلحات مثل:  . ب
ديّن، عريّب، يهودّي، مسلم، مسيحّي، درزّي، ولد، غيّن، فقري، متديّن، غري مت

مديّن، قروّي وهكذا... على املعّلمني كتابة كلمة أو مجلة ختطر يف باهلم وترتبط 
 باملصطلحات.

 بعد هذه الفّعالّية يدور نقاش حول األسئلة التالية: .2
 ما هو أصل ومصدر عالقتنا باآلخرين؟ مّم تتأثّر؟ . أ
 التعامل مع أفراد وجمموعات بأمناط خمتلفة؟ملاذا خنتار  . ب
ما هي املشاعر اليت ترافقنا عندما يتعاملون معنا بشكل معنّي حسب انتماءاتنا  . ت

 جملموعات معيّنة؟
كيف نتعامل حنن عندما يتّم التمييز يف التعامل معنا على أساس انتمائنا جملموعة  . ث

 ثقافّية أو اجتماعّية خمتلفة؟
كن توّقعها من تعامل فيه متييز، أفكار مسبقة حول اآلخر؟ ما هي املخاطر اليت مي . ج

)ابتعاد عن احلياة املدنّية املشرتكة، خلق وضع فيه نكران وغضب، اعتداءات 
جسديّة وغريها...(. ميكن التطّرق إىل أمثلة آنّية اليت تتعّلق بالتمييز ضّد هذه 

جمموعات اجليل،  اجملموعات مثل، التمييز ضّد األوساط املختلفة يف الدولة،
 جمموعات طائفّية وأخرى.
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ما هي احلقوق اليت تتضّرر نتيمة التعامل بتمييز جتاه اآلخر املختلف عيّن؟  )احلّق  . ح
أن تكون له هويّته وثقافته اخلاّصة، احلّق يف االحرتام، احلّق يف إبداء الرأي، 

(. للتطّرق هلذه االخنراط يف اجملتمع، احلّق باملساواة يف أماكن العمل أو التعليم
 املواضيع عليكم االّطالع على الروابط املرفقة.

ما هي املسؤولّية املدنّية امللقاة علينا بشكل شخصّي أو مجاعّي يف تعاملنا  . خ
اآلخر املختلف؟ جيب التطّرق  ومواجهتنا لظواهر التمييز وعدم املساواة ضدّ 

 لنظرات تربويّة، اقتصاديّة وثقافّية.
 
 

 إضافّية حول حقوق اإلنسان وحقوق األوالدروابط لقراءة 

 امليثاق العاملّي حلقوق الطفل، يف موقع حقوق التلميذ يف وزارة الرتبية والتعليم:
s/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanohttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Unit

t/ 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chuki

m/ChokZchuyotArabic.htm 

 

 العاملّي حلقوق اإلنسان يف موقع الكنيست:اإلعالن 
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/un_dec.htm 

 
 
 
 
 
 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/un_dec.htm
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/un_dec.htm
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 المساواة وعدم التمييز حسب الميثاق العالمّي لحقوق الطفل
 

ة حقوقهم آدم، يحّق لهم التمتّع بكافّ  ية. ولكونهم بنبنو  آدم، بنو اإلنسانيّ   "البنات واألوالد هم أوالً  
 اإلنسانيّة. وال تقلّ حاجة الولد عن البالغ في حّقه بالحياة، االحترام والمساواة."

 ليفي( -)القاضية سفيونا روت                                                                                                        
 أهداف

 تعّلم عن مبدأ املساواة يف امليثاق العاملّي حلقوق الطفل. .1
 تعّلم عن حقوق األطفال والتصرّفات الواجب اتّباعها يف أوضاع فيها متييز وعدم مساواة جتاههم. .2
 معرفة األدوات وطرق التعامل مع أوضاع التمييز، وعدم املساواة جتاه األطفال. .3

 
 الدرس سير

من ) تستلم كّل جمموعة ورقة كبرية. صغرية عمل جمموعات إىل اجملموعة تقسيم -فّعالّية إبداعّية .1
، ألوان و/أو مواد أخرى للرسم أو الكتابة. يُطلب من نصف اجملموعات العمل مًعا الكرتون املّقوى(

 .يمة " التمييز"على تصميم قيمة "املساواة"، والنصف اآلخر من اجملموعات يعمل على تصميم ق
يف االجتماع العام تعرض كّل جمموعة ما صّممت، ويقوم أفراد كّل جمموعة بشرح القيمة اليت  .2

 املساواة" أو "التمييز"." تهامصمّ 
 يدور النقاش حول األسئلة التالية: .3

 ما مفهوم املصطلحات "مساواة" و "متييز" بالنسبة لكم؟ . أ
 املختلفة؟ كيف تظهر هذه املصطلحات يف حميطات حياتكم . ب
 هل واجهتم موقفا فيه متييز ضدّكم؟ كيف شعرمت؟ ماذا كانت رّدة فعلكم؟ . ت
 كيف تظهر عالمات التمييز وعدم املساواة يف عامل األطفال؟ . ث
هل صادفتم وضًعا ملعاملة فيها متييز ضّد طفل من بالغ أو طفل آخر؟ صفوا هذا  . ج

 الوضع، واشرحوا ما حصل حسب رؤيتكم وفهمكم لألمور؟
 ألدوات للتعامل مع ظواهر التمييز يف جمتمع األطفال وبني األطفال والبالغني؟ما ا . ح
 ما هي التحّديات يف التعامل مع ظواهر التمييز، وتعامل غري متساٍو مع اآلخرين؟ . خ

يعرض املرشد أمام اجملموعة البند الثاين مليثاق حقوق الطفل  -الميثاق العالمّي لحقوق الطفل .4
 التطّرق إليه حسب ما يلي: )مرفق(. على املشاركني

 ملاذا أُدخل هذا البند للميثاق؟ . أ
 ما هي أمهيّته؟ . ب
 ما هي التحّديات اليت يضعها أمامنا كأفراد بالغني، كممتمع وكدولة؟ . ت

على ضوء ما قامت اجملموعة بعرضه، يقوم املشاركون بفحص مالءمة ما عرضوه من نظرهتم إىل  .5
ما املشرتك وما املختلف  -يف امليثاق العاملّي حلقوق الطفلالتمييز وعدم املساواة، مع ما هو وارد 

 بينهما؟
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على املشاركني التدقيق يف ميثاق حقوق الطفل، واإلشارة إىل حقوق إضافّية تدّل على توّجه فيه  .6
 .   كيف أّن تنفيذ هذا احلق حيّد من التمييز حبّق األطفالمساواة وعدم متييز ضّد األطفال، وشرح  

ما هي الواجبات امللقاة علينا كمواطنني بالغني، كمعّلمني ومرّبني من أجل تطبيق  -سؤال تلخيصيّ  .7
 وتنفيذ حّق كّل طفل باملساواة وعدم التمييز ضّده يف الصّف، املدرسة ويف اجملتمع؟

 
 روابط لقراءة إضافّية حول حقوق األطفال

 الرتبية والتعليم:امليثاق العاملّي حلقوق الطفل يف موقع حقوق التلميذ يف وزارة 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amano

t/ 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chuki

m/ChokZchuyotArabic.htm 
 

 ثقافة احلقوق واحلوار احملرتم بني املختلفني يف املدرسة:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/TarbutShelZchuyot/Beit

Hasefer/ 
 

 يسرائيلّي: هتديد أم مورد، كتابة: ليئورا -اآلخر
-8EEE-4272-363F-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/14001A77

2E884515E3E1/25407/h51.doc 
 

 من الميثاق العالمّي لحقوق الطفل البند الثاني

حتت حترتم الدول األعضاء وتلتزم باحلفاظ على احلقوق املفّصلة يف هذا امليثاق لكّل طفل  .1
حكمها، دون أّي شكل من أشكال التمييز، على أساس: العرق، اللون، اجلنس، اللغة، الدين، 
التوّجه السياسّي أو آخر، االنتماء القومّي، العرقّي، أو االجتماعّي، األمالك، اإلعاقة، الوالدة أو  

 كّل موقف آخر، بني كونه يتعّلق بالطفل أو والديه أو الوصّي عليه.
لضمان محاية الطفل من كّل صور التمييز  بالقيام بكافّة اخلطوات الالزمة ل األعضاءتتعّهد الدو  .2

والعقاب القائمة على أساس فّعالّياهتم، انتمائهم الطبقّي، توّجهاهتم، أو اعتقادات أهاليهم، 
 وصّيهم الشرعّي أو أفراد عائالهتم.

 

 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/TarbutShelZchuyot/BeitHasefer/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/TarbutShelZchuyot/BeitHasefer/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/14001A77-363F-4272-8EEE-2E884515E3E1/25407/h51.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/14001A77-363F-4272-8EEE-2E884515E3E1/25407/h51.doc
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 التربية والتعليمالتمييز على خلفّية االنتماء الطائفّي في جهاز 
 

 استهالل

سنة مبدأ املساواة بني مجيع مواطنيها، ولكن يف الواقع ال تزال هناك أوضاع  15تؤّكد دولة إسرائيل ومنذ قيامها قبل 
 يتّم فيها ممارسة التمييز ضّد أفراد أو جمموعات جمتمعّية خمتلفة.

ألمر:"دولة إسرائيل... تقوم على أساس املساواة الكاملة ظهر يف وثيقة االستقالل اإلسرائيلّية البند الذي يؤّكد هذا ا
يف هذا البند تظهر املساواة  .يف احلقوق االجتماعّية والسياسّية لكاّفة مواطنيها دون فرق يف الدين، العرق واجلنس..."

دينه، عرقه أو أّي للمميع أمام القانون، أي: منع التمييز، ال يسمح القانون بالتمييز ضّد إنسان ألنّه خيتلف يف 
ملصلحة جمموعات معيّنة، مثل: جمموعات ذوات إعاقات  شيء آخر، ولكن جيب ممارسة التمييز املصّحح اإلجيايبّ 

 خمتلفة، من أجل تعزيز املساواة جتاهها وإعطائها الفرصة للعيش بكرامة واحرتام.
وتقّبل االختالف املوجود يف اجملتمع، وتّتمه للنظر أقسام خمتلفة من اجملتمع اإلسرائيلّي ال تزال غري قادرة على احتواء 

إىل هذه اجملموعات بنظرة غري الئقة ال تسامح فيها وال صرب، أي: ال نزال نرى بني احلني واآلخر مظاهر للتمييز 
 والعنصريّة ضّد جمموعات سكانّية خمتلفة يف اجملتمع. 

أو األفراد أفضلّية على حساب اآلخرين، دون وجود عندما مُتنح إلحدى اجملموعات  على التمييزميكن التعّرف 
أسباب مقنعة وذات أمهّّية. كذلك، فإّن هذا املصطلح مأخوذ من عّدة جماالت : الرتبوّي، القانويّن وعلم االجتماع. 
 يف اجملال القانويّن يتعّلق هذا املصطلح باألمور املسموحة واألخرى املمنوعة يف أطر العالقات االجتماعّية بني

علم اجملموعات املختلفة للمواطنني. حدود املسموح واملمنوع منصوص عليها يف القانون ويف قرارات احملاكم. يف جمال 
خمتلفة أو أراء خمتلفني. ميكن اجتماعّية يرمي املصطلح إىل عرض اخلطوط الفاصلة )املتمّيزة( بني جمموعات  االجتماع

شرة )اجللد(، اجلنس، اللغة، الدين، التوّجه السياسّي، األصول القومّية، للتمييز أن يكون على أساس العرق، لون الب
 .1العرقّية أو االجتماعّية، أمالك، إعاقة أو والدة

 .2العنصريّةمتييز على أساس عرقّي هي 
 .1811منع العنصريّة يظهر يف امليثاق العاملّي لدحض كافّة أشكال التمييز العنصرّي الذي أقّر عام 

 ل للميثاق يعّرف العنصريّة على أهّنا:األوّ البند 
كّل متييز، إخراج من اجملموعة، حتديد أو تفضيل على أساس عرق، لون، األصل العائلّي أو احلمائلّي، انتماء قومّي   "

أو عرقّي، والذي من شأنه أن يشّكل خطرًا على االعرتاف، االستمتاع واالستعمال أو أن يضّر باالعرتاف، 
واالستعمال، على أساس متساٍو للحقوق واحلرّيّات األساسّية يف احلياة السياسّية، االقتصاديّة، االستمتاع 

 االجتماعّية، الثقافّية، أو أّي جمال آخر".
ما يلي: "كّل طفل وفىت يف دولة إسرائيل له احلّق يف التعليم". حسب القانون  3يذكر قانون حقوق التلميذ، بند 

ليم للطفل ولوالديه، مبا يتعّلق بتسميل التلميذ ملؤسسة تعليمّية، إبعاد التلميذ من مؤّسسة ممنوع التمييز يف التع
أصول عرقّية ة عمل ومسالك للتقّدم يف املدرسة، فتح صفوف تنفرد جبهات معيّنة من السّكان، تعليمّية، حتديد خطّ 

                                                 
1

 أبيب -توضيح وشرح د. دان جيبتون، جامعة تل 
2

 من ويكيبيديا 
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مّت تصحيح البند  1111ا. يف عام حقوق وواجبات التالميذ، وبالتأكيد على أسس العقاب وتفعيلهوطائفّية، 
اخلامس لقانون حقوق التلميذ. بعد "من اعتبارات طائفّية،" ُأضيفت مجلة املتعّلقة بـ" اعتبارات تتعّلق بالبلد األصل" 

 اليت توّسع دائرة املساواة ألوساط أخرى يف اجملتمع اإلسرائيلّي.
، يف امليثاق العاملّي 1849املشاركون يف األمم املّتحدة عام  احلّق يف التعليم هو أحد احلقوق األساسّية اليت أعلنها

ذُِكر احلّق يف التعليم، ويهدف هذا احلّق إىل إعطاء الفرصة  1811للحقوق االقتصاديّة، االجتماعّية والثقافّية عام 
 .التعليم لكّل إنسان، هذا احلّق ال يتعّلق، يف أساسه باألطفال فقط وإمّنا يضّم أيًضا البالغني

احلّق يف التعليم:"تعرتف الدول األعضاء حبّق الطفل يف التعليم وتعمل من  3يوّسع ميثاق األمم املّتحدة حلقوق الطفل
ىل إعطاء فرص متساوية... تشّمع قيام أطر تعليمّية خمتلفة يف التعليم إأجل حتصيل هذا احلّق بشكل تدرجيّي، تستند 

ممكنة وجاهزة لكّل طفل، وتّتخذ اخلطوات واإلجراءات الالزمة مثل التعليم اجملّاين الثانوّي، تعليم عام ومهيّن، وجعلها 
وتقدمي الدعم املايّل يف حاالت الضرورة... لتطوير شخصّية الطفل، مواهبه وقدراته اجلسديّة... تطوير توّجه حمرتم 

عيش فيها الطفل، ولثقافات خمتلفة عن ثقافته جتاه والدّي الطفل، هويّته الثقافّية، لغته والقيم القومّية للدولة اليت ي
  ،وغريها...".ويف إسرائيل: تقع على الدولة مسؤولّية العمل على إجياد أطر تعليمّية حترتم ثقافة، وطريقة عيش وحياة

لى عو كاّفة القوميّات، الطوائف واألوساط اخلاّصة اليت يتكّون منها النسيج اإلنسايّن اخلاّص للممتمع اإلسرائيلّي، 
 الدولة حتّمل مسؤوليّتها الكاملة يف تنفيذ حّق كّل تلميذ يف التعليم اجلّيد.

 

على التالميذ  حّق المساواة في التعليم لتالميذ ينتمون لطوائف مختلفة. الفّعالّية املقرتحة تدور حول مسألة
واة يف التعليم ومنع التمييز التداول وحماولة الوصول إىل حلول حول أحداث تتعارض مع حّق كاّفة التالميذ للمسا

 على أساس طائفّي.
على التالميذ معرفة قانون منع التمييز الطائفّي املذكور يف قانون حقوق التلميذ، وميثاق حقوق الطفل حسب البنود 

 موقع حقوق التلميذ. -املوجودة يف موقع وزارة الرتبية والتعليم  18.19.14.4.1
 

 بنود الميثاق في الرابط

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/am
naoom.htm 

 
 قانون حقوق التلميذ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chuki
m/ChokZchuyotHatalnidTashsa2000.htm 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 9191حقوق الطفل في الهيئة العاّمة لألمم المّتحدة  في تشرين الثاني عام  أُقّر ميثاق3 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotHatalnidTashsa2000.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotHatalnidTashsa2000.htm
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 لقاء للحوار -القسم األّول
 أهداف

 ومسؤولّية الدولة يف منح التعليم اجملّاين لكّل تلميذ.تعميق املعرفة حول واجب  .1
 النقاش حول مكانتها املدنّية واالجتماعّية للممموعات املستضعفة يف اجملتمع. .2
 حتديد أطر العمل جملتمع األوالد والشبيبة اليت حتّذر من ظواهر التمييز يف جهاز الرتبية والتعليم. .3

 
 سير الفّعالّية

 المرحلة األولى

الشرح املوجود بني القوسني هو الستعمال  ،)دومنا شرح على الطاولة بطاقات مكتوب عليها املصطلحات التالية نوزّع
 املعّلم(:
)جمتمع متعّدد الثقافات ينظر بأمهّّية بالغة إىل تقّبل هويّات ثقافّية خمتلفة اليت منها يتكّون اجملتمع. متعّدد الثقافات  •

 .اجملتمعات الثقافّية اليت تكّون اجملتمع اإلسرائيلّي(األمر مهّم يف إسرائيل لكثرة 
 .ة األوساط()عدم التمييز، فرص متكافئة لكافّ  مساواة في الفرص •
)نظرة تربويّة مهّمة ترى يف دمج تالميذ من أحياء وطبقات خمتلفة يف نفس املدرسة قيمة دمج اجتماعّي وتعليمّي  •

 .عليا وتعمل على تنفيذها(
 )متّيز عن اآلخر على أساس احملافظة على الطابع اخلاّص هلذا اجملتمع أو الطائفة(. طائفّية •

 

 نقاش

 هل تعرّب هذه الكلمات عن اجملتمع املدرسّي عندنا؟ اعرضوا أمثلة. •
أمناط تشغل اجملتمع  -للمعّلمألّي من األمناط االجتماعّية ميكن ربط هذه الكلمات املذكورة؟ ) •

 مبشاكل على خلفّية عدم املساواة والتمييز(. اإلسرائيلّي املتعّلقة
 هل واجهت بشكل شخصّي حالة من التمييز على خلفّية انتمائك الطائفّي؟ أين؟ •
 كيف سيكون شعورك إذا مّت رفض تسميلك ملدرسة معيّنة على خلفّية أصول والديك؟ •
 تتعّلم فيها؟ماذا كنت تفعل إذا علمت أّن هذا النوع من التمييز موجود يف املدرسة اليت  •

 
 :المرحلة الثانية

هر املشاكل، اليت يتعامل معها جهاز الرتبية ظيوزّع املعّلم ورقة لكّل مشارك )مرفقة( وفيها عدد من األمثلة اليت تُ 
 .عربّية عند احلديث عن تالميذ عرب يف مدارس يهوديّة/ والتعليم اليوم،
 للمواقف:جيري حتديد 

 يف الدولة؟ ننييّ عمهل تعتربون أنفسكم حّساسني جتاه متييز أوالد  •
 فّسروا كيف ميكن إظهار هذه املشاعر؟ •
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حاولوا حتديد ماهّية مسؤوليّتكم: مسؤولّية شخصّية، مسؤولّية اجتماعّية ومسؤولّية قومّية من أجل  •
ية والتعليم بشكل القضاء على كافّة أشكال التمييز، يف جمتمعكم بشكل عام ويف جهاز الرتب

 خاص.
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 .علىألايعّبر عن المستوى  11العدد  11-1م من عّبروا عن مشاعركم حسب السلّ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمحكمة العليا  9111العدل للقادمين الجدد من أثيوبيا" قّدمت استئنافًا في أيلول  -جمعّية "طبقة • 
تلميًذا من أصل  181تطلب فيه من وزارة التربية والتعليم، ومدينة معّينة أن تفّسر لماذا يتواجد 

في االستئناف تطّرق القائمون على الجمعّية  -إطار تعليميّ  أثيوبّي يعيشون في تلك المدينة بدون أيّ 
إلى حقيقة أنّه لم يتّم تسجيل أّي من أبناء األثيوبيين في الصفوف المختلطة في مدرسة معيّنة، وال 
حّتى في مدرسة أخرى وقالوا: إّن التمييز ضّد هؤالء التالميذ كان على خلفّية "سياسة التفرقة على 

 .4أساس عرقيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
4

 http://news.walla.co.il/?w=/90/1859569 

في إحدى القرى تّم فتح روضة، وفيها مجموعة من األطفال ينتمون إلى األقلّية الدينّية في تلك  •
أّن كّل من   2-9من جيل من أهالي األطفال  91القرية. في اليوم األّول للدوام المدرسّي اكتشف 

 يتعّلم في هذه الروضة هم من نفس األقلّية الدينّية في القرية.

في مدرستين في وسط البالد قامت المديرة بالفصل بين تالميذ من الطائفة األثيوبّية وتالميذ  •
اللقاء بين حّتى ال يتّم  ،آخرين، ساعات االستراحة لهؤالء اختلفت عن ساعات االستراحة لآلخرين

 التالميذ األثيوبيين وبين التالميذ اآلخرين في الساحة.

في إحدى المدن المختلطة، قامت المديرة بتجميع التالميذ العرب واألثيوبيين في صفوف خاّصة  •
 لمنع احتكاكهم بالتالميذ اآلخرين. ،بهم

 أثيوبيات أنهّن ذوات رائحة منفرة.سائق إحدى حافالت نقل للتالميذ، قال لتلميذات • 

لجنة اآلباء في مدينة معيّنة طالبت بإغالق مدرسة في المدينة بحّجة أّن هذه المدرسة يتعّلم فيها • 
فقط تالميذ القادمين الجدد من روسيا، وحسب إّدعاء اللجنة: "عدد التالميذ في كّل صف هو 

وجبات نصف العدد الموجود في مدارس أخرى، يتمّتع التالميذ فيها بالسفريات المنظّمة وال
 .المجانّية"

أزواج،  ة، كتعويض لخمسربيكأحد المجالس المحّلّية ووزارة التربية والتعليم مطالب بدفع مبلغ   • 
 ُأخرج أبناؤهم من روضات األطفال في المدينة على خلفّية انتمائهم العرقّي.

http://news.walla.co.il/?w=/90/1859569
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 المرحلة الثالثة
 .  (1+1التلميذ وبنود ميثاق حقوق الطفل على التالميذ )ملحق توزيع بنود قانون حقوق  -للمعّلم

 خالل النقاش جيب االنتباه مليثاق حقوق الطفل، ومقارنته مع قانون حقوق الطفل.
 

 متابعة النقاش
 إقرأوا الوثيقتني، اختاروا بنًدا واحًدا ميثّلكم أو أكثر البنود جذبًا لكم، عّللوا اختياركم. •
ضّد التمييز وعدم املساواة جتاه أبناء الشبيبة يف إسرائيل على خلفّية انتماءاهتم لو شاركتم مبظاهرة  •

على كّل تلميذ كتابة –للمعّلم ) العرقّية، ما الذي كنتم تكتبون من شعارات حلملها يف املظاهرة؟
فراد مجلة واحدة هي شعاره اخلاّص. هذه الفّعالّية هي مبثابة تلخيص للنقاش وتركيز لكافّة مفاهيم أ

 اجملموعة(
 

 مبادرة التالميذ -القسم الثاني
 نخرج للتظاهر -مهّمة جماعّية

 التمييز.نبادر للقيام بفّعالّية مدرسّية من أجل القضاء على ظاهرة 
 الصّف كممموعة قياديّة مدرسّية حاولوا املبادرة للقيام باحتماج اجتماعّي: خالل االسرتاحة، بالتنسيق مع مريّب 

وإدارة املدرسة، اصنعوا الفتات، وضعوها يف أماكن واضحة، قوموا بتنظيم "مظاهرة" هتدف إىل لفت انتباه تالميذ 
 املدرسة هلذه الظاهرة.
 التالية:عليكم فحص األمور 

  ما هي حدود االحتماج يف املدرسة؟ 
 ممّن علينا طلب املوافقة على االحتماج يف إطار املدرسة، يف إطار اجملتمع القريب؟ 
  ،شباب، رجاالت تربية وآخرون. من أجل ذلك عليكم جتهيز سّت الفتات تكتبون حّددوا مجهور اهلدف

 وتصّممون عليها توّجهاتكم.
  تظهر فكرة خمتلفة، عليكم اإلقالل من الكلمات. ميكن إضافة رمسة للتعريف، انتبهوا أللوان على كّل الفتة

ما تريدون إيصاله لآلخرين. اهلدف هو إيصال الرسالة للقار  بشكل واضح ومباشر لكي  عمدالالفتات اليت ت
 استيعاهبا والتفاعل معها واالنضمام إليكم يف االحتماج، وكّل هذا دون  املّس بالفرد أو اجملموعة. يتمّ 

 
 إمكانّية إضافّية

 اقرتحوا بنوًدا لتوسيع القانون اخلاّص بالتمييز ضّد تالميذ على أساس عرقي/ طائفّي.
 نشرها على موقع الكنيست، وقوموا بتنسيق اقرتاحكم. متّعنوا باقرتاحات القوانني املتعّلقة بأمور اجتماعّية، واليت يتمّ 

قوموا باإلعالن عن اقرتاحكم يف مكان واضح يف املدرسة، اطلبوا من تالميذ املدرسة كتابة تعليقاهتم حول االقرتاح 
 على ورقة كبرية وفارغة تلصقوهنا جانب اقرتاحكم.

 حتاوروا وناقشوا وقّرروا ملن ترسلون اقرتاحكم.
 التابع لوزارة الرتبية والتعليم ليقوم بنشره قطريًا. ،إرسال اقرتاحكم إىل موقع حقوق التلميذبإمكانكم 
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 رّدة الفعل -القسم الثالث
 .رسم على أرضّية الصّف خّط التتابعيُ 

يف حوزة املعّلم جمموعة من األقوال )مرفقة(. بعد قراءة كّل قول يقف التالميذ على خّط التتابع كّل حسب موقفه. 
 وبعدها يناقش املعّلم وتالميذه باختصار ما الذي يدلّه املكان والتدريج:

*_____*_____*_____*_____*_____*_____*_____*_____*_____* 
1         2        3          4          5          6         7          8         9         11 

 
 األقوال

 سرائيل على أساس طائفّي.إدم جواز متييز التالميذ يف دولة فاهيم اليت تدعو إىل عحتضري الالفتات أّكد يل امل . أ

 أعتقد جيب كشف كافّة التالميذ يف الدولة على مشاكل التمييز الطائفّي القائمة يف مدارس خمتلفة يف الدولة. . ب
 هنالك أفضلّية تربويّة للمدارس اليت يتعّلم هبا تالميذ من ثقافات خمتلفة. . ت
 ن يتعّلم يف مدرسيت تالميذ خيتلفون عيّن.أوافق أ . ث
 .هنالك أفضليّات معيّنة عندما يتعّلم أبناء الطائفة الواحدة مًعا . ج
 جيب أن يتّم التعامل مع موضوع التمييز، فقط يف املدارس اليت يتعّلم هبا تالميذ من طوائف خمتلفة. . ح
 

ح، بصورة كبرية، فهذا يعين أهّنم مل يستوعبوا جّيًدا املخاطر الكامنة يف  و  إذا وافق التالميذ للقولني ج للمعّلم: 
التمييز، وأّن عمل طاقم اإلرشاد مل يتّم استيعابه، وجيب سؤال التالميذ ملاذا ال يزالون يعتقدون بذلك رغم املفاهيم 

 ؟اجلديدة اليت مّررها هلم طاقم اإلرشاد، وقاموا مبناقشها وحماولة تذويتها لديهم
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  1ملحق رقم 
 تشريع بشأن منع التمييز الطائفي في جهاز التربية والتعليم. -قانون حقوق التلميذ

يف قانون حقوق التلميذ مكتوب: " يهدف هذا القانون إىل حتديد املباد  حلقوق التلميذ اليت تستند  -البند األّول
حدة حلقوق الطفل، مع احملافظة على احرتام التلميذ، املعّلم وطاقم ومباد  ميثاق األمم املتّ  ،نساناإلىل احرتام إ

، 1848لزامّي، اإلسات التعليم على اختالفها كما يظهر يف قانون التعليم ّية مؤسّ سة التعليمّية وعلى خاصّ املؤسّ 
قانون آخر، وتشميع مناخ فيه احرتام متبادل  ويف كلّ  1899، قانون التعليم اخلاّص، 1853قانون التعليم الرمسّي، 

  سة الرتبويّة".ة أطياف املؤسّ بني كافّ 
 ."سرائيل له احلّق بالتعليم حسب كافّة القواننيإطفل وفىت يف دولة  لّ ك" في البند الثالث مكتوب:

 
 التمييز" ما يلي:"منع  ظهر يف البند اخلامس، وموضوعه -1111 قانون حقوق التلميذ، ومع إقرار 1111يف عام 

سة تعليمّية أو إنسان يعمل من طرفها ال يعملون على متييز أّي تلميذ على أساس ّية، مؤسّ أ سلطة التعليم احمللّ . 1"
للطفل  قومّي وال على أساس االنتماء السياسيّ  /، عرقيّ اقتصاديّ  -وال على أساس وضع اجتماعيّ  ،طائفيّ 

 ولوالديه، يف كّل ما يتعّلق بأحد األمور التالية:
 سة تربويّة.تسميل التلميذ، قبوله أو إبعاده من مؤسّ  .1
 سة الرتبويّة.ة تعليمّية وسبل التقّدم هلذه الفئة يف نفس املؤسّ ختصيص خطّ  .1
 سة الرتبويّة.ختصيص صفوف منفردة يف نفس املؤسّ  .3
 "النظام وتطبيقه... حقوق وواجبات التالميذ وبضمنها قواعد .4

 
 البند الثاني

 5 1282ميثاق حقوق التلميذ 
جيب منح كافّة احلقوق لكّل طفل، دومنا متييز. على الدولة الدفاع عن الطفل يف كّل " منع التمييز: البند الثاني: 

 ."كافّة أنواع التمييز  وضع. على الدولة الدفاع عن الطفل ضدّ 
تلتزم الدول األعضاء باحرتام حّق الطفل يف احلفاظ عل هويّته ومن ضمنها امسه  (:1ن )والعشريالبند الثامن 

 وعالقاته العائلّية كما يظهر من القانون وذلك دون التدّخل غري القانويّن.
 توافق الدول األعضاء على توجيه تعليم الطفل حنو: (:1ن )والعشريالبند التاسع 

 .جلسديّة بشكل تامّ ا تطوير شخصّية الطفل، مواهبه وقدراته   . أ
 حدة.، واملباد  األساسّية مليثاق األمم املتّ يّاتنسان واحلرّ اإلة على احرتام حقوق مبنيّ تطوير عالقة  . ب
تطوير عالقة احرتام لوالدّي الطفل، هلويّته الثقافّية، للغته والقيم القومّية للدولة اليت يعيش هبا الطفل،  . ت

 ألصله وللثقافات اليت ختتلف عن ثقافته.

                                                 
5

 حقوق التلميذ. -، موقع وزارة التربية والتعليم9191ميثاق حقوق الطفل   
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZc

huyotArabic.htm 
  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm
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بروح التفاهم، السالم، التسامح، املساواة بني  حتضري الطفل لتحّمل املسؤولّية يف العيش يف جمتمع حرّ  . ث
مواليد املكان من اجلنسني والصداقة مع شعوب العامل، اجملموعات العرقّية، القومّية والدينّية، وأشخاص 

 ني.األصليّ 
 تطوير عالقة احرتام للبيئة الطبيعّية. . ج
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 نكسر القواعد ونلعب -في العيش دون تمييز الحقّ  لم:الفيالّية تستند على اقتراح لفعّ 
التي بادرنا إليها مع مدارس السينما في أرجاء العالم  وحقوقها لوزارة التربية  ،كةمن أفالم الصور المتحرّ 

 سرائيليّ اإل والتعليم والتلفزيون التربويّ 
 الفّعالّيةأهداف 

 فهم املصطلح " متييز" وأسبابه. .1
 يف العيش دون متييز. فهم احلقّ  .2
 .صعوبات اآلخر املختلف يف اجملتمعمع   تعاطفنقاش حول نظرة اجملتمع للمختلف داخلها، و  .3
 حتديد مسؤولّية اجملتمع ومسؤولّية الفرد يف خلق جمتمع ال متييز فيه. .4

 معلومات حول الفيلم
 نكسر القواعد ونلعب -في العيش دون تمييز اسم الفيلم: الحقّ 

RIGHT FOR LIFE WITHOUT DISCRIMINATION 
 حدة االمريكّيةالدولة: الواليات المتّ 
 النوع: صور متحرّكة

 Scholl of Visual Art NY إنتاج:
 LISA LABRACIO :المخرج

 55:54 المّدة الزمنّية: 
 احلّق يف العيش دون متييز. :الحقّ 

والد من كافّة األوساط، األة يف املشاركة لكافّ  نكسر القواعد ونلعب، احلّق يف العيش دون متييز، احلقّ : المضمون :ملّخص 
، التقّبل والتسامح، تقّبل اآلخر، التعايش دّ الص. يعاجل الفيلم يف ساعات الفراغ والتعايش السلميّ  األديان والطوائف، احلقّ 

من اجملتمع. تأثريات اجملتمع  ايف اللعب، املشاركة واعتبارنا جزءً  خمتلفة وطوائف خمتلفة، احلقّ السلمّي، اندماج أوالد من أوساط 
 على الرغبة يف العيش فيه.

 مون.عداديّة واملعلّ اإلتالميذ املدارس االبتدائّية،   جمهور الهدف:
 رابط الفيلم:

http://www.youtube.com/watch?v=IYhGLS5M_pI  

 سير الفّعالّية
 حتضري مسبق للفّعالّية: .1

o  ليه(.إعرض امليثاق وقراءته ) من أجل التعّرف 
o .الرتكيز على البند الثاين من امليثاق 
o يف العيش دون متييز" ، واالنتباه  للمغازي اليت تظهر يف مرّكبات املظاهر  " احلقّ  الفيلم ةدهشام

 .السينمائّية للفيلم
 

http://www.youtube.com/watch?v=IYhGLS5M_pI
http://www.youtube.com/watch?v=IYhGLS5M_pI
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 نقاش أّوليّ  -م األّولسالق

   معلومة للمرشد  

أن يرى التالميذ الفيلم بعيون فاحصة يف العيش دون متييز، من أجل  الفيلم جيب أن تكون بعد نقاش موضوع احلقّ  ةهدشام
 لّية.األهداف الفعّ وتنفيًذا 

 
 نشرح للمشاركني عن امليثاق: أهداف، بنود ووظيفة. .2
 نقرأ للمشاركني البند الثاين من امليثاق وندير نقاًشا حسب األسئلة التالية: .3

o  ما العالقة بني األفكار املسبقة والتمييز؟ 
o كيف ميكن أن تؤّدي األفكار املسبقة للتمييز؟ 
o  يف العيش دون متييز كبند ثاٍن مباشرة بعد تعريف  احلقّ ملاذا أدخل كاتبو امليثاق بند

 من هو الطفل؟
o ؟ما هي أنواع التمييز اليت يتحّدث عنها امليثاق 
o اذا اعتقد كاتبو امليثاق أنّه من واجب الدولة أن حترتم وحتافظ على هذا احلّق مل

 األساسّي؟
o هل هذا واجب الدولة فقط؟ 
o  ّيف العيش دون متييز؟ من عليه أيًضا واجب احلفاظ على احلق 
o  ّ؟كيف ميكن لألوالد احلفاظ على هذا احلق 

 

 مشاهدة الفيلم -القسم الثاني
  املشاعر. نع بريتعال نشاهد الفيلم مشاهدة أّولّية. دون مالحظات ودون توّقف. يف هناية املشاهدة ننتقل إىل .4

   معلومة للمرشد

هتوية املشاعر، هي املرحلة اليت نطلب هبا من املشاركني إشراكنا مبشاعرهم وأحاسيسهم، اليت طفت عندهم خالل 
حدى الشخصّيات، والتحّدث عن حالة ذّكره هبا إمشاهدة الفيلم، إظهار التضامن أ عدم التضامن مع احلالة أو مع 

 الفيلم.
 ختياري(.)ا يريد املشاركة من فقطيشارك  يف هذه املرحلة 

 
  تعليمات، إرشاد للمشاهدين قبل املشاهدة الثانية للفيلم. .5

 تني؟الفيلم مرّ  دةاهشمملاذا جيب : معلومة للمرشد
يف هذا الفيلم، كما يف أفالم أخرى، تأيت العربة بواسطة املرّكبات الكثرية للمحاكاة املرئّية، مثل لغة اجلسم 

ال ميكن رؤيتها ومالحظتها من مشاهدة . جمموعة العرب املخفّية واجللّية للشخصّيات، استعمال لون أو صوت خاصّ 
 .منهالعرب  صخالستاواحدة للفيلم. مشاهدة الفيلم للمرّة الثانية تساعد التالميذ على 
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 في مرآة التعبير السينمائيّ  الحقّ  -القسم الثالث
   معلومة للمرشد

  لفهم أهداف الفيلم وأسئلة موّجهة للممهور. ،استعمال التعابري السينمائّية لهذا اجلزء املعلومات حو  يضمّ 
 بعد مشاهدة الفيلم القصري. وا الشرح حول التعبري السينمائيّ أقر ا

 أو مباشرة بعدها. ، باستطاعتكم استعمال األسئلة املوّجهة قبل املشاهدة الثانية للفيلم القصري
 

 تصميم الشخصّيات
  انتهاك أو إعطاء احلق.من أجل مترير اهلدف يف  ،اريً ثك لغة اجلسم وتعابري الوجهيستعمل املخرج 
 وةدع على لّ دتباإلضافة  اليد املمدودة للبنت ذات الرداء الوردّي اليت ترّحب باألوالد من الفرقة الزرقاء 

  اآلخرين لالنضمام لّلعبة.
  على  نداّل ي ،للولد صاحب الرداء األخضر الوردّي واجللوس االنطوائيّ املشية املنحنية للفتاة ذات الرداء

 احلزن، اليأس واألمل ملواجهتهم الرفض وعدم إعطائهم احلّق يف املشاركة يف اللعبة.
 يء مقابل الوجوه املبتسمة لباقي األوالد املشاركني باللعبة.يّ التمييز الس الوجوه احلزينة لألوالد الذين واجهوا  

o في الحياة دون تمييز؟ الشخصّيات موضوع الحقّ  لغة جسم كيف تنقل 
o  الفيلم؟وقعت أحداث أين 
o  ما العالقة  بين اختيار المخرج عدم تلوين الخلفّية وعدم تزيين البيوت، ألشجار األزهار وبين

  الحّق في الحياة دون تمييز؟
 الصوت

  تنهيدة  البنت صاحبة الرداء الورديّ الفيلم دون كلمات. الصوت الوحيد املسموع يف الفيلم هو تنّهد(
 .يأس، أمل(

o  ّة واحدة خالل الفيلم  نسمع صوت البنت صاحبة الرداء الوردّي. عّم يدّل هذا الصوت؟مر 
 استعمال األلوان:

  ّألوان باهتة أزرق ورمادّي( أو إعطاء احلقّ  -) ألوان قامتة لّون اخللفّيات املتغرّية حسب انتهاك احلق (- 
 مساوّي(.أصفر وأزرق 

 اللغات واألديان املوجودة على الكرة ألوان الشخصّيات: تبنّي خمتلف األصول، األلوان، األجناس ،
 األرضّية.

o  لون الخلفّية يتغّير خالل الفيلم: من أصفر يتحّول إلى بنفسجّي، ثم مّرة أخرى إلى أصفر، ثم
األلوان وكيف تخدم عملّية نقل ماذا تعني هذه  رمادّي وفي نهاية الفيلم يعود اللون األصفر.

 مغزى الفيلم؟
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  بداعّيةإاقتراح لفّعالّية  -القسم الرابع
   معلومة للمرشد

 لكلمات فيها.ا تستعملال  ،بداعّية متّكن املشاركني من التعامل مع التمربة بأساليباإلالفّعالّية 
خاّصة يف الصّف، الرواق، يف مكان عام. هذا  ّضل توثيق الفّعالّية عن طريق معرض للرسومات يف زاويةفمن امل

 املعرض من شأنه إبقاء املوضوع حاضرًا يف األذهان وتتعاظم جتربته التعليمّية اخلاّصة .
  خمرجي الفيلم.ىلنقوم بتحويل املشاركني إ .1
 . على إضافة شخصّية أو أكثرنشّمعهم  .2
 ة هذه الشخصّيات؟دمج شخصيّاهتم وما هي وظيف كيف ميكننطلب منهم أن ينّمقوا اختيارهم،   .3

 
 من عالم خيال الفيلم إلى العالم الحقيقيّ  -القسم الخامس

   معلومة للمرشد
يف هذه املرحلة ننتقل من مشاهدين للفيلم ال وظيفة لنا به، إىل مركز احلدث، يف هذه املرحلة حناول الوصل بني 

 ونوالطريقة اليت ميّكننا البالغ ،للمشاركني. حناول مع املشاركني معرفة معىن هذا احلقّ احلوار والنقاش وبني احلياة اليومّية 
 .وتطبيق هذا احلقّ  ممارسةيف جمتمعنا من 

نوّضح هلم أّن الدول املتقّدمة  نشرح للمشاركني أّن هذا الفيلم صنع يف نيويورك وموضوعه، التمييز. .1
ن ظاهرة التمييز وتبعياهتا يف أحيان عديدة وصعبة. ونؤّكد واملتطّورة  مثل الواليات املتحدة تعاين م

على كثرة ظهور  ،ولألسف، يّته وأيًضاأّن موقع هذا البند من امليثاق ) البند الثاين( يدّل على أمهّ 
 ة دول العامل.التمييز يف كافّ 

تصف حاالت من التمييز يف البالد وخارجها وإجراء حوار  ،حيّبذ يف هذه املرحلة عرض مقاطع من اجلرائد .2
  حوهلا.

 جنري حوارًا: .3
o ما هي أصناف التمييز اليت تعرفون؟  
o  التمييز ضدّكم يف بيئتكم القريبة؟ كيف شعرمت ؟ كيف انتهت احلالة؟ متّ هل  
o للحدث  امشاهب، حبيث يكون هل يستطيع أحدكم مشاركتنا حبدث حصل معه

وكيف كانت رّدة فعل  املعروض يف الفيلم، كيف شعر، كيف كانت رّدة فعله
 أصدقائه؟

o بأن األحداث املوصوفة يف الفيلم ال حتدث يف  عيمسؤولّية كّل فرد فينا أن ي
 احلقّ  عادةالواقع. ما الذي علينا فعله لنمنع ظاهرة التمييز؟ ماذا منلك من أجل إ

 الذي إنُتهك بسبب التمييز؟
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   تلخيص الفّعالّية واقتراح إلجراء بحث ميدانيّ 
 اسألوا املشاركني: .1

o ما رأيك باملوضوع الذي ناقشناه اليوم يف الصّف؟ 
o  كيف ساهم الدرس يف شرح املصطلحات، متييز وفكرة مسبقة، واحلاجة يف احلفاظ

 يف احلياة دون متييز؟ على احلقّ 
o   كافّة ظواهر التمييز أو األفكار املسبقة؟كيف ساهم الدرس يف تقوية ذاتك حملاربة  
o  ؟تتصّرفكيف   -مييزصورة من صور التعندما تواجه وضًعا فيه 

 اقرتاح إلجراء حبث: .2
o  ونظرة هذه الدولة ملوضوع ، مجع مواد حول الدولة اليت جتري هبا أحداث الفيلم

 التمييز.
o  عام؟ 111ما موضوع التمييز املقيت الذي ساد يف تلك الدولة قبل   
o كيف انتهت تلك الفرتة ويف أعقاب ماذا؟ 
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 فّعالّية من المسرح
 في فيشنيتسكيآُكتبت الفّعالّية باالشتراك مع مفتش المسرح 

 لّيةاموضوع الفعّ 

دعم وخدمات ومنح العناية الخاّصة،  توفيرالحّق في حياة كاملة وعادلة. على الدول األعضاء  للولد المعاقّ 
  تعليمّية تتناسب مع إعاقته.

وتمّكنني من الوصول إلى  ،من حّقي الحصول على الدعم الذي يضمن لي مشاركة في الحياة االجتماعّية
 في أماكن مختلفة مع وجود إعاقتي، مسؤولّيتي العمل على إعطاء كاّفة األوالد، وإن كانوا معاقين، الحقّ 

 االستمتاع بالحياة االجتماعّية.
 

 تمهيد
ولد مع إعاقة جسديّة، عقلّية أو نفسّية يستطيع أن يساهم يف الكثري من جماالت احلياة ومع ذلك يبقى منفرًدا 

جند أنفسنا أحيانًا حمدودي اإلرادة يف الكثري من األوضاع نا ومظلوًما من الناحية االجتماعّية. علينا أن نتذّكر أنّ 
اإلعاقة، مصطلح . ساعدتنا يف مواجهة هذه الشدائدومونفّكر لو كان هناك من ميّد لنا يد العون واملساعدة لنشلنا 

الستعداد وله العديد من املرّكبات. التعاون، التوّجه احلسن، الدعم والصداقة وا ،يعّم العديد من جماالت احلياة
الوحيد إىل صديق. وهكذا يتحّول ا وحتويل املرتبط باآلخرين  حرّ وجعل ، مستقلللمساعدة ميكنها حتويل املعاق إىل 

 املانح إىل ممنوح.
دمج أوالد مع إعاقات يف احلياة االجتماعّية من شأنه كسر حواجز الدفاع اليت وضعها اجملتمع أمام املختلفني 

حيمل األفراد على التصّرف بطرق ثابتة غري قابلة للتغيري. مبساعدة متارين مسرحّية  و"اآلخرين". هذا التشّدد
وسكتشات مناسبة يطّور املشاركون ليونة داخلّية تساعدهم على تطوير شعور التسامح وتقّبل اآلخر وتقّبل أنفسهم. 

.) الياب هنرين، مسرح بدل كنبة، يهتقّبل اآلخر والتعّلم منه بدل إبعاده لالختالف الذي فالتسامح هو القدرة على 
  (.111، صفحة 1895تشريكوفر 

 

  أهداف التمرين

وذلك من . ، ويف حياة اجملتمع بشكل عامتذويت أمهّية دمج الولد املعاق يف حياة اجملتمع القريب بشكل خاصّ 
وفيها تتمّلى قدرة املختلف اآلخر يف التعامل مع احلياة اليومّية يف اجملتمع،  ،خالل جتربة األعمال اليت نقوم بعرضها

حساس التسامح لديهم جتاه اآلخرين املختلفني ومساعدهتم على التعامل مع الصعوبات إيفهم املشاركون أّن تطوير 
خاصّية اآلخر، يستطيع اليومّية من شأنه أن يساعدهم يف التعامل مع املصاعب اليت تواجههم. ومن خالل معرفة 

 املانح كممنوح(.) وتصل اآلخرين يف هذا اجملال املشاركون اختبار وتقدير أو ختمني املنحة اليت تصلهم
مرآة" للمشاركني ة خارج اجملموعة. وعن طريق وضع "تتمحور الفّعالّية حول تفّرد اآلخر أو األقلّية، أو صاحب اإلعاق

ع املشاركون حماولة تقليص فموة البعد بينهم وبني " اآلخر" أو املعاق يف الواقع. يستطيخالل الفّعالّية وبعدها، 
 .هلم وحقّ  ّيةفضلأإمّنا و واجب كدمج اآلخر يف اجملتمع ليس فقط   استيعاب وإدراك أمهّّيةو 
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 تحضير
لعرض الفّعالّية حنتاج إىل قاعة واسعة اليت ميكن أن تكون صفًّا، أو مرفًقا من مرافق املدرسة. وعلينا أيًضا جتهيز بعض 
املعّدات الضروريّة مثل: طاولة، مقاعد، عاًلقات وخزائن صغرية، ومن أجل تصميم الشخصيّات جيب جتهيز ألبسة 

  االت املشاركني مثل: صور، أغراض بيتّية، أدوات عمل، وغريها.املعّدات واألغراض الستعممناسبة، والعديد من 
 

 ولى: تجهيز أو فّعالّية تحضيريّةالمرحلة األ
 أهداف التمرين

ياة اجملتمع. وعليه، حبعند حماولتهم االندماج  ،مساعدة املشاركني على تذويت موضوع صعوبات التعبري عند املعاقني
املعاقني، جسديّا، نفسيًّا أو عاطفيًّا سيصلون إىل استنتاجات أفضل بالنسبة فإن املشاركني الذين "يلعبون دور" 

ة  اليّ ىل الفعّ إالتعّرف جيب أن يكون للوقوف على الصعوبات اجلسديّة وإبرازها،   ههم للغريب أو "لآلخر" املعاق.لتوجّ 
 بصورة صامتة دون كالم.

عليهم معايشتها والعمل من خالهلا على  ،بظروفا املشاركون درامّية ميّر خالهل -لّب الفّعالّية هو لعبة اجتماعّية
. هذه اللعبة تستمد فقراهتا من أوضاع "كأّن" وفيها يلعب أحد املشاركني نسانّية عن طريق عرض صوريّ اإلالعالقات 

اجملموعة تعمل  التنبيه على أنّ وظيفة معيّنة أو دورًا معيًنا يكون فيها معّوقًا أو مغيّـرًا ملسار عمل اجملموعة كّلها. علينا 
ورأيه بصراحة وأمان، وأن يرى بنفسه كمزء من اجملموعة. ميكن تنفيذ   ،بتعاون وأهنا متّكن الفرد من التعبري عن وضعه

 بدون حىّت  ،مر، أو يف وسطه، ميكن حتقيق الغاية  احلقيقّيةاألكّل ذلك عن طريق " القصد العكسّي" الذي يف هناية 
  قصد.

 
 لجسم متحّرك نة: فّعالّية مشتركة لبناء إبداعيّ بناء ماك -الّية األولىالفعّ 

 أهداف التمرين
 ن وآخرون املشاركة بفّعالّية اجتماعّية بسبب صعوبة أدائهم للمهامّ املعاقو شخاص األجتسيد أوضاع يستصعب فيها 

ة أو ة باملهمّ املهام، ال يفهمون التعليمات اخلاصّ يتمكنون فيها من إمتام يتعّرض املشاركون لعّدة أوضاع ال املختلفة. 
فحص ردود الفعل اليت من املمكن أن يواجهها هؤالء من  تنقصهم املهارات املناسبة ألدائها وأمور أخرى. من املهمّ 

 احمليطني هبم وما تكتشف اجملموعة عن نفسها، عن تصرّفاهتا وعن أعضائها يف مثل هذه الظروف أو األوضاع.
 

 الفّعالّية:سير 
ينضم مشرتك جديد لتفعيل  بضعة ثوانٍ  ، كلّ موسيقال بفّعالّية فيها حركة تصاحبها يبدأ املشرتك األوّ 

ك األخري يف اجملموعة، )وحسب توجيه املرشد( يعمل بشكل خمالف ومضاد ة جبسده. املشرت املاكن
  آخر. فدهلّية نة، أو يكون للفّعااملاكللهدف املشرتك. وهبذا يكون هناك إعاقة لعمل 
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  أغراض مختلفة وغريبة: -الفّعالّية الثانية
 أهداف التمرين

وعزله عن اآلخرين يف أعقاب رؤية التصرّفات،  ،ليهإفيها حتديد املختلف و/أو اآلخر، التعّرف  جتسيد أوضاع يتمّ 
 اذ القرارات أو ردود فعل فوريّة.اختّ 
 

 سير الفّعالّية
  عالقة، يف مركز الغرفة مسبًقا، وبينها غرض غريب.جتميع أغراض خمتلفة ذات  .1
بتفعيله واللعب به، ولكن االختالف فيه يؤّدي إىل تطّور حالة من  املشارك الذي يأخذ الغرض الغريب يستمرّ  .2

)حذاء يف كومة مالبس، طنمرة يف كومة كتب، قّبعة يف كومة جرائد، كرسّي يف كومة طابات، ثوب  الصراع
ثياب محراء وغريها...( على املشاركني اآلخرين الذين يعملون مع األغراض املتشاهبة إبعاد أسود يف كومة 

  يعمل وحده.الشخص الذي يعمل مع الغرض املختلف حىّت 
تنتقل الفّعالّية إىل تأنيس األغراض، مبعىن أن تأخذ األغراض طابًعا إنسانيًّا. يقوم مشرتك واحد بتمثيل "دور"  .3

موعة، على اجملموعة اختيار طريقة ردة الفعل جتاه " الغرض املختلف" بني جمموعة خمتلف عن باقي اجمل
بني  األغراض املتشاهبة، مثل: مشرتك ميّثل طابة زجاجّية بني طابات حديديّة، بالون بني قطع "لوجو"، مقصّ 

 أوراق وغريها.
 

 المرحلة الثانية: تدريب
  أهداف التمرين:

 تساعد التمربة والتوجيه على اكتشاف املؤّشرات اليت تطفو على السطح عند دراميًّا، حىّت  -للتدريب وللتطبيق نظريًّا
  اللقاء مع اآلخر املختلف، والصعوبات الىت تواجهنا عند حماولة دجمهم يف اجملتمع.

يف مرحلة ردود التحضريات إلجراء التمرين، األدوات والسبل اليت سيتّبعها املشاركون، باإلضافة إىل عملّية التحليل 
 الفعل، من شأهنا الوصول بنا إىل حتقيق اهلدف املنشود.

 
 سير الفّعالّية

 أفراد. 5-4تقسيم اجملموعة إىل جمموعات صغرية  .1
)  تقّرر فيه أوضاًعا تعمل فيها اجملموعة بشكل مشرتك ،جمموعة إدارة حوار مسبق بينها على كلّ  .2

مثل: اجتماع انتخايّب، وجبة طعام مشرتكة، مسابقة ميكن أن يقّرر املرشد الوضع لكّل جمموعة( 
مشرتك اختيار مرّكبات شخصّية خاّصة مثل: جيل، مهنة،  رياضّية، رحلة، حتضري عرض. على كلّ 

لذلك خيتار كّل مشرتك إعاقة معيّنة  . باإلضافةسسواراتإكعالمة جسديّة، مالبس خاّصة أو 
متساٍو بني متساوين. ختتار اجملموعة مكان إجراء ك  ،تضايقه عند حماولته القيام بعمل اجتماعيّ 

 .، متنزّه وغريهاسة، مركز مجاهرييّ الفّعالّية: بيت، مؤسّ 
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تقوم اجملموعة بإبعاد أحد املشاركني بسبب اإلعاقة اليت اختار متثيلها، ويطلب منه مغادرة مكان  .3
ل املشاركون الباقون تطوير حوله. حياو  اذ قرار موضوعيّ حىّت يتسىّن لباقي اجملموعة اختّ  ،اللقاء

الوضعّية اليت وصلت إليها اجملموعة وحماولة الوصول إىل قرار حول املشرتك املبعد وإعاقته، قسم من 
ك املبعد إىل والقسم اآلخر يقّرر إبعاده. مع عودة املشرت  ،املشاركني يقررون تغيري الفّعالّية من أجله

 املشاركني للخروج من مكان اللقاء.    يتطوّع أحدف النقاش، حىّت ، يتوقّ اجملموعة
 

 ل عنه في حضرته.يقولم  ،لّب التمرين: ما الذي قيل عن المشترك المبعد اآلن

 

العودة إليه، جيب إجراء "جلسة" إضافّية،  بعد أن ينتهي مجيع املشاركني من عملّية اخلروج من مكان اللقاء ثّ 
 يتّم فيها تعريف كّل مشرتك مبا قيل عنه يف غيابه.

 


