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اليوم العالمي لحقوق اإلنسان - ُحزمة فعاليات
הפעלות  ערכת  אדם-  לזכויות  הבינלאומי  היום 

م ﮵� عل ﮴� ل ا و ة  ﮵� ﮳� ر ﮴� ل ا ة  ر ا ز و

اب ﮳� ﮶س ل ا و مع  ﮴� م﮳ح ل ا ة  ر ا د ٕا

﮵ى ﮳� عر ل ا مع  ﮴� م﮳ح ل ا اب-  ﮳� ﮶س ل ا و مع  ﮴� م﮳ح ل ا سم  ﮴�

اصرة ﮲� ل ا د-  ا ﮶س ر ٕال ا ﮲ر  ك مر

مدخل 
حقوق اإلنسان هي حقوق لكل البشر، بالرغم من االختالف بالهويات والجنسّيات، مكان اإلقامة، الجنس أو

العرق، اللون أو الوطن والدين أو أي اختالف آخر فأساس هذه الحقوق هو المساواة بين جميع أبناء البشر. 

 
في عام 1948 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي يعتبر منذ ذلك

الحين وثيقة أساسية للمجتمع الدولي بشأن حقوق اإلنسان والحقوق المدنية. مصطلح حقوق اإلنسان هو

مصطلح شامل ال حدود له، جميُعـنا لدينا الحق في معرفة هذه الحقوق، الُمطالبة بها والدفاع عنها بحيث أن

ـُـمـنـح لإلنسان لمجرد كونه إنسانا دون جميعها مترابطة وغير قابلة للتجزئة ومبدأها هو اإلنسانية أّي أنها تـ

وضع أو فرض أية شروط أخرى.

تونها حتى ترتبط لديهم بالحياة اليومية وبأحداث الساعة ِعَي طـُـالبـُـنـا هذه الحقوق وأن يذوِّ من المهم أن َي

وأن يكتسبوا لغة الحقوق كي يحسنوا مواجهة أية حالة فيها إمكانية أن يتّم سلب حقوقهم أو االنتقاص منها. 

 
في هذه الحزمة ثالث فعاليات تشمل خلفية فكرية للموضوع وكذلك فعاليات داخل الصف من خاللها يمكن

إدارة نقاش واسع ومثير حول حقوق اإلنسان وإدخال مواقف صفّية أو شخصية للنقاش، وذلك بهدف أن يعي

الطالب أهمية الموضوع فيطبقونه في حياتهم العملية والمستقبلية.

 ﮲�﮵ى ٕاسرأ�﮵�ل.
﮲

• ﮳حمع﮵�ة ح﮴�وق المواطں
• ح﮴�وق إال﮲�سان- و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا.

• ح﮴�وق إال﮲�سان- أالمم الم﮴�حدة. 

• אתר משרד החינוך, מינהל
חברה ונוער.

• משרד החינוך, מרחב פידגוגי.

الفئة الُمستهدفة: ُطالب الصفوف االعدادية والثانوية

الفعاليات

ماذا يخُطر ببالَِك؟

تصنيف حقوق اإلنسان.

حقوٌق في ِقصص.

أهداف الحُزمة
أن يتعّرف الطالب إىل تاريخ حقوق اإلنسان. ·

ا.  أن يتعّرف الطالب إىل حقوق اإلنسان المتفق عليها عالمًي ·
أن يحلّل الطالب قصصا قصيرة وأن يشتق منها حقوقا من حقوق اإلنسان. ·

أن يُعطي الطالب أمثلة من عالمه عىل مواقف دافع فيها عن حقوقه أو عن حقوق أناس آخرين.  ·
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