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          الثانوية في الصفوف الكتابة اإلبداعية لطالب المدارس :األولى مسابقةال
 

وأعلنت هذه الوثيقة الحقوق غير القابلة . 0491ديسمبر / كانون األول  01العالمي لحقوق اإلنسان في اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن 
األصل  أي رأي آخر، أوللتصرف التي يحق لكل إنسان التمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو 

 احتفااًل بالذكرىوينظم مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان  .، دون تفرقة بين الرجال والنساءأو أي وضع آخر يالدأو الم ثروةالوطني أو االجتماعي أو ال

 .للتأمل في هذه الوثيقة الهامة وتأثيرها على العالمفي الصفوف الثانوية سنوية السبعين لإلعالن العالمي مسابقة كتابة إبداعية لطالب المدارس ال
 ع الموضو    

 اكتب قصة قصيرة أو قصيدة حول موضوع متعلق بحقوق اإلنسان ❖
 :لإللهام، يمكن الوصول إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الكامل باللغة العربية على هذا الرابط ➢
➢ http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf  

 القواعد االرشادية      
 :اكتب قصة قصيرة أو قصيدة حول موضوع متعلق إما ❖

   مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوقال ➢

  الحق في حرية الرأي والتعبير ➢

  لتعليم العالياالحق في  ➢

 األهم من ذلك هو أن تكتب بطريقة مبتكرة -. غير واقعية ، مستوحاة من تجاربك الخاصة ، إلخيمكن أن تكون القطعة خيالية ،  ❖

 صفحات 3-1يجب أن تكون القصة أو القصيدة  ❖

 يجب طباعة القصة أو القصيدة  ❖

 سم والصف والمدرسة تحت عنوان عملكيرجى كتابة اإل ❖

 تقديم 
 2102 نوفمبر 25آخر موعد للتقديم هو  ❖

 .4 ط على اميل المركز المكتو  أعباه أو تسلم باليد في مقر المركز الكائن في العبدلي عمارة شرفبداعية لللبا  إلجمع الكتابات ا ترسل ❖

 الفائزون والجوائز 

 :على النحو التالي وسيتم منح الجوائز الثالثة األولى مركز عمانسيتم تقييم طلبات الكتابة من قبل لجنة االختيار في  ❖

 دينار 70: المركز األول ➢

 دينار 50: المركز الثاني ➢

 دينار 30: المركز الثالث ➢

 ديسمبر/ كانون أول 10في لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  70حتفال بالذكرى ال سيتم دعوة الفائزين وعائالتهم إلى اإل ❖

 الفائزون على الجائزة وسيحصلون على عملهم المطبوعسيحصل و ورللجمه ها ضرعو مهني لبشک بالکتابة لخاصةا تلملفاا باعةط مستت ➢
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