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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ي الحقول لُيطعم العالم، يكون هو نفسه محروًما من حقوق"
 

ه األساسية عندما يعمل اإلنسان بجد ف
ا. مثل الغذاء والقدرة عىل رعاية أرسته

ً
ار " )يكون محيطه بأرسه مريض .(تشافي   سي  

ار كاني يتشافي   سي    
ايف 
ً
ايعمالًيايوناشط

ً
يوقائد يأمريك  مجاليحقوقيعامليمزرعةيمكسيك 

يظروفيعمليعماليالزراعةيالذينيعملواي ياإلنسان،يأدىينشاطهيومساهمتهيإىليتحسي    
ف 

يلهايودونيأييحقوق ألوليا" وثيقةيالحقوق"المسؤوليعنيسنيتشافت  يكاني. ظروفييرثى

.للعماليالزراعيي  ي

ينضالي :  خداميطرقيسلميةملهًمايألنهيكانيجزًءايمنيقصةيحياتهيوألنهيقادهيالستتشافت  ييعتتر

اباتيومقاطعةيالمنتجات يعرصنايالساخريومعدومياإلي. المظاهراتيوالصياميواإلض   
يمان،يف 

ي يعندتشافت  ييعتتر يعىليقدرةيالمواطنيالعادييعىليإحداثيالفروقيحتر
ً
ماييكونيمعدوميدليال

ي. اإلمكانيات  
يقضيةيالعدالةياالجتماعية،يتلقر  

أعىليوساميشافت  يتبفضليتصميمهيوتفانيهيف 

يالوالياتيالمتحدة  
 
يف  

ي: مدث  .وساميالحريةيالرئاس 

يخطابيال  
يفرصةيلكشفيطالبنايعىليالنضاالتيوالشخصياتياألقليشهرةيف  ديمقراطيةيه 

.وحقوقياإلنسانيلتوسيعيآفاقهميوتزويدهميبمصادرياإللهام

ار  .هتهدف الفعالية التالية للتعرف علي. هو أحد مصادر إلهامناتشافي   سي  

نييمكنكيبدءيالنشاطيبالحديثيومناقشةييوميحقوقياإلنسا:ة\مالحظة للمعلم***

يلحقوقياإلنسان حيموجزيعنيهذايالموضللمهتمات،يإليكي. واإلعالنيالعالم  .  وعرابطيلشر

****

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
http://www.humanrights.com/he/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights.html
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مجان

ار : 1القسم  ؟تشافي   من أنت سي  
ينحتفليفيهيبنقطةيالتحول يمواقفييوميحقوقياإلنسانيهويبمثابةيعيديعالم   
ف 

يالذيييس يالعالم   
ىعياإلعالنيالدوليتجاهيقضيةيحقوقياإلنسان،يوالتضامنياإلنساث 

يجميعيأنحاءيالعالميقضيةيحقوقياإلنس. إىليتعزيزه  
انيوانتهاكاتهايتتناوليالمدارسيف 

.والنضاالتيالتاريخيةيلضمانيحمايةيالحقوق

ينيللنض نايأنينتحدثيهذايالعاميعنيشخصيةيرجليشجاعيقاديالكثت 
اليمنياختر

ي. أجليحقوقهم يالنضاليالذييقادهيهويكفاحيملِهميحدثتينتيجتهيتغيت   
ةيف  اتيكبت 

.حياةيمنيانضموايإليه

يعنيفة .كليهذايبطرقيسلميةيوغت 

ار  هل سمع أحدكم اسمه؟ هل سمع أحدكم عنه؟ . تشافي   يدىع سي  

ابطيفيديويإليكيري. )يمكنكيعرضيالصوريأثناءيالقراءة. بإيجازتشافت  ينقرأيعنيحياةي

اري ييحتوييعىليصوريمنيحياةيست   .(تشافت  يقصت 

اري يبتشافت  يكانيست    
 
يمجاليحقوقيالمواطنيوحقوقياإلنسانيف  

 
ايف

ً
.  يئةيالعملقائد

ايبنفسهيوآمنيبحمايةيالبيئتشافت  يدافعي
ً
ةيخاصةيمنيعنيعماليالمزارع،يكانيمزارع

يأنيتجنبيالعنفيقادريعىليإحداثيتتشافت  يآمني. الكيماوياتيوالمبيدات غيت 

ي ييحققوايأهدافهم،ياستخدمي. اجتماع  قاطعةيومؤيدوهيأساليبيالمتشافت  يحتر

ابيوالصيام .واإلض 

يالعاميتشافت  يولدي  
ةيبالقربيمنييوما1927ف  يمزرعةيصغت   

يواليةي (Yuma)ف   
ف 

يالوالياتيالمتحدة  
ينشأياتنقلتعاًماي17عندمايكانيعمرهي. أريزونايف   

المزرعةيالتر

ي تقلتيعائلتهيان. فيهايلسيطرةيالدولةيألنيعائلتهيلميتكنيقادرةيعىليدفعيالفواتت 

يمزارعيأخرى،يماينطلقيعليهيال  
ايعنيالعمليف 

ً
يومياسميلذلكيمنيمكانيإىليآخريبحث

".مهاجرييالعمل"

ياليومييومًيايتحتي17كانيالعمال،يبالغونيوأطفاليعىليحديسواء،ييعملوني  
ساعةيف 

يا. الشمسيالحارقة  
يلألجور،يدوالريواحديف  لساعةيكانواييكسبونيأقليمنيالحدياألدث 

يأحيانيأخرى  
ا،يوأقليمنيذلكيف 

ً
ي. أحيان ي8-6كانواييعيشون،يمايبي    

أشخاصيف 

يغرفيبدونيمراحيضيومكانيمالئميلالستحمامالغرفة  
.ف 

يالذييكانتشافت  يكاني ياألمريكيي   يمنيمهاجرييالعمليالمكسيكيي  
ً
يطلقيعليهميواحدا

ي،يمثليالعديديمنيمهاجرييالعملياآلخريتشافت  يالتحقي". تشيكانوس"اسمي ن،يبأكتى

يصغرهيواعتاديرؤيةيالفتاتيمكتوبيعليهاي30مني  
لكالبيأويممنوعيدخوليا"مدرسةيف 

ارهايعىليحياتهيولمييحبيآثتشافت  يلمييحبي. خارجياألماكنيالعامة" المكسيكيي  ي

.أرستهيوعىلياآلخرين

يأالبامايبعديرف  
ونيهويأنيقبلياعتقاليروزايباركسيف  ضهاياالنتقاليمنيمايالييعرفهيالكثت 

يالحافلةيبـي  
يالقبضيعىلي10مقعدهايف   

يكاليفتشافت  يعاًما،يألقر  
ورنيايبعديوسجنهيف 

يوالبيضيفقط يمنطقةيمخصصةيلليابانيي    
يصالةيسينمايف   

،يومحظوريجلوسهيف 

ياألفارقةيوالالتينيي  ي يدوريكانيهناكيف. الجلوسيفيهايعىليكليمنياألمريكيي    
 
صليف

.السينمايآنذاك

ياإلنسانيةيتجاهيالعماليالمهاجريتشافت  يقادي اياالحتجاجاتيضديالمعاملةيغت 
ً
ين،يوالحق

يالي ئقيأويتعرضيتجاهيأييشخصيلمييتقاَضيأجًرايمناسًبا،يأويتعاملوايمعهيبشكليغت 

ياألفارقةيتشافت  يتعاوني. الستغالليأصحابيالعمل توريكيي  يوالبوريمعياألمريكيي  

ي هميحيثيعلمهميانتهاجيطرقيسلميةوالتشيكانوسوالفلبينيي   للتوصليإىليوغت 

ظمةيأطِلقيمنتشافت  يأنشأي. الحليوكانيمعجًبايبأساليبيمارتنيلوثريكينجيوغاندي

يالمهاجرين"عليهاياسمي يفعالية" رابطةيالمزارعي   ييكونوايأكتى .حتر

يعىليالعمليمًعايمن يتعمليالرابطةيكنقابةيعماليةيوتشجعيالمزارعي   خالليحتر

ي ابات،يأجتر اتيواإلض  أجوريأربابيالعمليعىليدفعتشافت  يالمقاطعاتيوالمست 

يعنيسني
ً
"  قوقوثيقةيالح"مناسبةيللعماليوتقديميمزايايأخرىيلهم،يوكانيمسؤوال

ينتشافت  يكاني. األوىليللمزارعي  ي .مصدريفخريوأمليللكثت 

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
https://www.youtube.com/watch?v=HXPSOypRH14
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ً
مجان

يال"ذاتيمرةيأنيتشافت  يقالي  
حقوليعندماييعملياإلنسانيبجديف 

اسيةيلُيطعميالعالم،ييكونيهوينفسهيمحروًمايمنيحقوقهياألس

هييكونيمحيطهيبأرسي. مثليالغذاءيوالقدرةيعىليرعايةيأرسته

ا
ً
ي". مريض  

يتشافت  يحظ   
،يوساميبعديوفاتهيبأعىليوساميمدث 

امهيبالعدالةياالجتماعيةيوتكري ،ياللتر  سيحياتهيالحريةيالرئاس 

ي يحياةيالبشر . لتحسي  

ار : 2القسم  تشافي   نضال سي  
يمجموعاتي  

ويقرأواينًصايمركًبايمني1-4سيعمليالطالبيف 

يمنيخطاباتي ي  
َ
اإلجابةيعىليالمشهورةيويتشافت  يمقتطفاتيمنياثن

ىيلمارتنيلوثريكينجيالذيياغ}األسئلةيأدناهي
ً
يخطابيمهد  

تيليف 

ي1968العامي  
 
ينهايةيصياميناجحيساهميف  

 
وخطابيآخريألقاهيف

ي  
 
.  {1970تقليليكميةيمبيداتيالعنبيف

:أسئلة للعمل عىل المقاطع

يأرادي•  
يالمشكلةيالتر قلقته؟مواجهتها؟يلماذايأتشافت  يمايه 

؟• ايلشافت  
ً
مايهويمصدريالمشكلةيوفق

مايهويالحليالذيييقدمهيللمشكلة؟يمايرأيكيله؟•

يللشجاعةيوالقوي•
ً
ييرىيبهايدليًل  

ياألعماليالتر ة؟يهليمايه 

توافقه؟

:تشافيسإليكم المقاطع من خطابات 

ال" ييعديسنتر يالعالم (Central Valley )فاىل   
يالمناطقيالزراعيةيف  يكاليفورنيايمنيأغت   

ي. ف   
يوسطهييموتيف 

يمجتمعاتيتحيطيبهايحقوليالعنبيحيث. األطفاليإثريمرضهميبالشطان  
.  يعمليأهاليهميعيشياألطفاليف 

بونيالماءيوعندماييعانقونيوالدي يالخارجيوعندماييشر  
ينهايةييالمسياألطفاليالسموميعندماييلعبونيف   

هميف 

يمدنييطلقيعليه. واألطفالييموتون. يوميالعمل  
يوقاسًيايف 

ً
ايومؤلما

ً
ايبطيئ

ً
مجموعاتي"اياسمييموتونيموت

٪يمني800،يحيثييبلغيمعدلياإلصابةيبالشطانيلدىياألطفاليأعىليبنسبةيمكفارالنديمثلي" الشطان

".المعدل
.

اء،يبسببيالمبيدات" ياألطفالياآلخرونيمنيأمراضيمميتة،يحسبماييقولهيالختر  
يالمب. يعاث  يداتينفسهايه 

يمحليالبقالة  
يهيف  يقديتجدهايعىليالعنبيالذييتشتر  

يالمعاناةييايأصدق. التر يعلينايأنيننه   
ليسيلديناي. اث 

."علينايأنينوقفيوباءيالمبيدات. خيار
.

يالذينيأعماهميالنفوذ" يالعنرصيي   يهميمجموعةيمنيالجشعي   لوحشيةيا. المسؤولونيعنيهذايالعمليالمشي  

ي  
 
يِسلمايوبرمنغهاميوالعديديمنيساحاتيمعاركيالدكتوريكينغينراهايف  

 
ينقابلهايف  

ينفسهايالتر  
 
يمزارعيالكروميف

."كاليفورنيا
.

اءيالعنبيبالمبيداتيهويعمليبسيطيوبيانيقويييفهمهيالمزارعون" مًعايمنيأجليعلينايأنينعمل. رفضيرسر

يمنيم. سالمتكيوسالمةيالعماليواألطفال  
وةيالوحيدةيتأثر ،يفهميالدكتوريكينجيأنيالتى  

ساعدةيأصدقاث 

".أتحداكميأنيتواصلوايعملهيبالتطوعيللعمليمنيأجليقضيةينبيلةيتؤمنونيبها. اآلخرين
.

ا"
ً
يالمناص. ليسينضالنايبسيط  

 
نحني. بيالعليامنييعارضونايهميأغنياءيأقوياءيلديهميالعديديمنيالحلفاءيف

ي ائه. فقراءيليسيلدينايحلفاءيكتى ءيلنييتمكنياألغنياءيمنيرسر  
.  صدقيأهدافناجسدنايوروحنايوي. لكنيلدينايسر

يكلينملك فيبأنيحياتنايه  يمعيأنفسنا،يأنينعتر ين. علينا،يعندماينكونيصادقي    
ستخدميبهايحياتنايالطريقةيالتر

يماييحدديماهيتنايكأشخاص عيبحياتنايفقط. ه  أنيالشجاعةيأنايمقتنعيب. نؤمنيأنناينجديالحياةيعندماينتتر

يالتضحيةيالحقيقية يالعنيفيمنيأجليالعدالةي. الحقيقيةيه  يالنضاليغت   
 
".ف

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
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ً
مجان

؟تشافي   ما الذي نتعلمه من سوار : 3القسم 
يالمجموعاتيأماميالصفيللمشاركةيوالمناقشة  

 
لةيأسئ. سنجتمعيبعديالعمليف

:للمناقشة

اري• يالحقوليليُي: "ذاتيمرةتشافت  يقاليست    
طعميعندماييعملياإلنسانيبجديف 

درةيعىليالعالم،ييكونيهوينفسهيمحروًمايمنيحقوقهياألساسيةيمثليالغذاءيوالق

ا. رعايةيأرسته
ً
مايرأيكيبهذهيالجملة؟". يكونيمحيطهيبأرسهيمريض

هايلكل• يعىليالمجتمعيتوفت   
يالحقوقياألساسيةياإلضافيةيالتر شخصيمايه 

يعيشيفيها؟

منيأجليحقوقيتشافت  يمايالذييكانيسيحدثيحسبيرأيكيلويلمييناضلي•

؟ الفالحي  

يالعالميمنيحقوق•  
يالبالديأويف   

هميهليتعرفيحاالتيحِرميفيهايأشخاصيف 

األساسية؟

عجيمنيأنيهناكيأشخاصيتنتهكيحقوقهم؟يهليع• ضيبنايأنينت   ليناهلييفتر

كمجتمعيأنينتحركيونناضليمنيأجليحقوقهم؟

ياألدواتيالديمقراطيةيالمتاحة• لنايعندمايمايالذيييمكننايالقياميبهيكأفراد؟يمايه 

نواجهيحاالتيانتهاكيللحقوق؟

يالبالي/هليتعرفون•  
يف  ينيمنظماتيتعمليللدفاعيعنيحقوقيالمواطني    

ديأويف 

؟ي ايمثليجمعيةيحقوقيالمواطن،يعدالة،يمساواة،يكيان،يوم)المجتمعيالعرثر 

(شابه

يتعمليعىليحمايةيحقوقيالطالب•  
ليه: مجلسيالطالبيهويمنيالهيئاتيالتر

يتعتقدون\ميناشطات\أنير ي  
يالقضايايالتر يمجلسيالطالب؟يمايه   

أنيون\نف 

منيالمهميتناولهايفيماييتعلقيبحقوقيالطالب؟

ي البالد
 
ي العالم وف

 
عوةييمكنكيد: )أمثلة يمكن إعطاؤها النتهاك الحقوق ف

(الطالبيلقراءةيموسعةيعنيحاالتيانتهاكيأخرى

يا ي نيجي 
 
رياآلالفيممنييعيشونيحولينهريالنيجريبسببيتشيف يباتيالنفطي،ييترص 

كاتيالب. المتكررةيوتلوثيالهواء وليعىليتؤدييالتشيباتيالناتجةيعنيأعماليرسر تر

ايجلديةيوتلوثيمصادريالمياه
ً
يالتنفسيوأمراض  

وبركيأسماكيطوليالنهريإىليمشاكليف 

.السكانيالمحليي  ي

.

ي غينيا بيساو
 
يالخامسةيمنيالعمريإىليخارجيالبف  

ييتميتهريبيأطفاليف   
الديللعمليف 

يالعاصمة  
يف  يجنوبيالسنغاليأويكمتسولي    

.حقوليالقطنيف 

.

ي  
ليهمإرسائيليجديالعمالياألجانبيأنفسهميف 

ِّ
لونييصد. رهائنيلدىيمشغ

ِّ
ريالمشغ

ايمقابليترصي
ً
يالبدايةيأنييعملوايمجان  

يــــحيالعمل،يتصاريــــحيعمليلهم،ييطلبونيمنهميف 

.ثمييطلبونيمنهميالعمليوالدفعيلقاءيالتصاريــــح

.

يقطاعييكسبيالقائمي  يإرسائيلتهريبيالنساءيإىلي يالدعارةيه   
يعليهيأمواليللعمليف 

يتوظ. طائلة
ً
اتيمنهنيعنيطريقيخاليايمافيايمنظمةيجيدا ييتمينقليالكثت   

يف 
ً
فيعماال

يالبلدانياألم  
 
يهذهيالمنظماتيإعالناتي. إرسائيليوف وظائفيتعرض" وظائف"تنشر

ولهنيمربحةيلنساءيشاباتيجميالتيكنادالتيأويمعالجاتيأويراقصات،يلكنيعنديوص

يعهنيكعبيديلمشغليهنيويتميب" ممتلكات"إىليإرسائيلييكتشفنيأنهنيقديأصبحني

.لتجاريالدعارةيوالقوادين

.

ي غانا
 
يف اوحيأعمارهميبي  

ميعاًمايبوعوديكاذبةيبالتعلي14-5يغشونياألطفاليالذينيتتر

يصناعةياألي  
ايف 
ً
يأعماليخطرةيمجان  

.سماكوالمستقبليبينماييرسلوهميللعمليف 

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic


يالمساواةلتعزيزِكدماجمعية  
 
بيةف يوالمجتمعالتر  
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5 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

كدماجمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يل الدروسخططمنالمزيدوتي  

ي 
 
باللغتي   ، المواضيعمختلفف

ةالعربّية
ّ
ي والعير

اضغط عىل هذا الرابط 

للمزيد من خطط الدروس

https://kedma-edu.org.il/
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