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 العنوان: البشر لديهم حقوق إنسان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
يوم  نصف عربية   مجموعات 

ةصغير  
2 1 1 

 

 

، ألقى رئيس الواليات   1941في عام  ."ملخص: "الحرية تعني سيادة حقوق اإلنسان في كل مكانال

المتحدة ، فرانكلين روزفلت ، خطابًا في الكونغرس السابع والسبعين ، كجزء من اجتماعه العام إلقناع  

الرأي العام األمريكي بالمشاركة في الحرب العالمية الثانية ، ووصف فكرة إنشاء عالم على أربع حريات  

التحرر من   (4) .التحرر من البؤس (3)( حرية العبادة ؛  2لتعبير ، )( حرية الكالم وا1إنسانية أساسية: )

كان المبدأ ملهًما إلليانور روزفلت التي لعبت دوًرا رئيسيًا في تطوير اإلعالن العالمي لحقوق   .الخوف

 .من اإلعالن 29و  27و  26و    19و  18وسيُحال اهتمام خاص إلى المواد  .اإلنسان

حرية الكالم والتعبير ؛ حرية العبادة؛ التحرر من البؤس ؛   .كال األربعة للحرية الكلمات المفتاحية: األش

 .التحرر من الخوف

األهداف: الغرض من هذا النشاط هو التعرف على المبادئ اإلرشادية للمجتمع المعاصر وتحفيز النقاش  

ة للمشروع )إيطاليا ،  حول مفاهيم وتفسيرات المفاهيم الفردية والمجتمع ، مع خبرة في البلدان الشريك

سلوفينيا ، النمسا ، ألمانيا ، إسبانيا( وأيًضا في بلدان منشأ المستفيدين النهائيين ، من أجل تسليط الضوء  

على النزعة الذاتية التي هي طريقة التفكير العالمية. في الواقع ، حتى البطل األمريكي والمتحدث الكندي  

ن بشكل أساسي إلى المجتمعات الغربية أحادية الثقافة: "هناك أكثر  لإلعالن على علم بالتحيز ، فهم ينتمو 

من نوع واحد من الواقع األسمى. واقترح اإلعالن د. تشانغ ]عضو اللجنة الصينية[ يجب أن يعكس أكثر  

انتقائيًا في أسلوبه ". سيدعى   من األفكار الغربية البسيطة والدكتور همفري ]المتحدث[ يجب أن يكون 

إلى التفكير في حقيقة أن اإلرث الذي تركه روزفلت قد صمد أمام اختبار الواقع والوقت ،   المشاركون 

وقبل كل شيء ، التنوع الثقافي. الطريقة التي يجب أن يفكر بها المستفيدون النهائيون بشأن التغيير الذي  

ل االستجابة لدعوة  يجب إجراؤه وفقًا لعصرنا ومجتمعاتنا متعددة الثقافات ، على سبيل المثال من خال 

األمين العام لألمم المتحدة إلى الذكرى السبعين إلنشاء مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان )انظر النشرة  

 األخيرة(. 

 .المشاركون: تدريب المعلمين ، المعلمين ، المعلمين من جميع المستويات المدرسية 
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 .تدريب المعلمينالوصف: تم تصميم هذا النشاط كندوة لمدة نصف يوم في 

 

 .المواد: مواد الكتابة ، أوراق ، لوح ورقي ، مقلمة عرض و أوراق متعددة األلوان ، لوحات إعالنات 

 

جلسة تفكير / ورشة عمل    60جلسة تفكير فردية +  30جلسة استماع / قراءة بحد أدنى +   30الطريقة: 

 .حول موضوع النشاط 

 .أعِط الوقت الكافي للتأمل الذاتي .للموضوعنصائح للميسرين: استخدم الفيديو كمقدمة 

خالل هذا النشاط ، من المهم التعامل مع الجوانب متعددة الثقافات ، والتشكيك في مدى ارتباط التجارب  

 .يجب معالجة هذه المواضيع في مواقف الحياة المدرسية الحقيقية  .بثقافة الفرد 

 / :الصدقات 

 

 :(APA) المصدر

طاب فور فريديز ، مكتبة ومتحف فرانكلين ديالنو روزفلت الرئاسي ، دار  ( خ1941روزفلت ، د. )

 (المحفوظات الوطنية األمريكية ، واشنطن دي سي )فيديو

https://www.youtube.com/watch؟v=qrNDwyj4u1w 

( خطاب فور فريديز ، مكتبة ومتحف فرانكلين ديالنو روزفلت الرئاسي ، دار  1941روزفلت ، د. )

 (الوطنية األمريكية ، واشنطن العاصمة )نص  المحفوظات 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

 ( ، باريس 1948اإلعالن العالمي لألمم المتحدة )

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ ( نص وتعليق) 

 

 مي لحقوق اإلنسان من إعداد إليانور روزفلت ( اإلعالن العال1948األمم المتحدة )

https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1093/1093412/ ( صوتي) 

( بمناسبة الذكرى السبعين إلنشاء مكتب  1948دعوة عامة للعمل من قبل األمين العام لألمم المتحدة ) 

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

https://www.un.org/en/udhr-video/ ( فيديو) 

 

يتم توفير المواد األساسية من قبل المؤسسات االجتماعية والتعليمية في جميع  ) CESMED :المتعاون

 . (الدول األوروبية ومؤسسات تدريب المعلمين
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