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مرسوم إنشاء املعهد
مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)

بإنشاء وتنظيم
السياسية
للتنمية
البحرين
معهد
ّ
املعدّل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
االطالع على الدستور،
بعد ّ

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:
مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسية» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه يف هذا املرسوم بكلمة «املعهد».
مادة - 2 -
يهدف املعهد ،يف إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
1 .1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
2 .2توفري برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني يف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
3 .3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقًا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
4 .4دعم وتنمية البحوث العلمية يف جمال النظم السياسية والقانون الدستوري.
5 .5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
6 .6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها يف خدمة الوطن واملواطن.
7 .7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
8 .8توفري الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
9 .9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
1010تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
1111تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
1212إعداد مؤهّلني لالخنراط يف العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
1 .1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
2 .2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
3 .3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسية مبختلف أشكاهلا.
4 .4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
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املقدمـة
انطالقًا من اختصاصات معهد البحرين للتنمية السياسية الواردة يف مرسوم إنشائه
رقم ( )39لسنة  2005وتعديالته ،وخاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الدميقراطية ،وحقوق
اإلنسان ونشر الوعي السياسي وتنميته بني املواطنني وترسيخ ثقافة احلوار وتبادل الرأي
والتسامح بني مجيع مكونات الشعب وفئاته عن طريق التنشئة السياسية السليمة وفقًا
ملبادئ الدستور وميثاق العمل الوطين.
ومبا أن وزارة التربية والتعليم هي اجلهة احلاضنة جلميع فئات اجملتمع البحريين
من أبنائنا الطلبة من خمتلف مناطق البحرين ،واملعنية بتنشئة الطفل وتربيته وفقًا
لألسس واملبادئ السليمة لتعزيز قيم التربية للمواطنة ،ببعديها النظري والتطبيقي،
يف إطار هوية مملكة البحرين الوطنية القائمة على التسامح والتواصل بني اجلميع من
أجل تعزيز التعاون والتضامن وقبول اآلخر ورعاية حلقوق الطفل البحريين اليت كفلها
له الدستور ،وألزم هبا األسرة واجملتمع ومؤسسات الدولة من أجل محايته من االستغالل
وتغذيته بالتنشئة الوطنية السليمة.
وانطالقًا من مبدأ الشراكة والتعاون بني املعهد وكافة مؤسسات الدولة يف كل ما
يصب يف حتقيق املصلحة العامة ،وإميانًا من املعهد بأن التنشئة السليمة تبدأ من
الصغر ،وتنفيذًا للمسؤولية الوطنية جتاه الطفل ،جاءت فكرة املسابقة الوطنية لتفعيل
قانون حقوق الطفل يف الوسط املدرسي يف عام  2013لتكون بذرة هذا املشروع مع وزارة
التربية والتعليم ،من أجل الشراكة يف غرس التنشئة الوطنية السليمة يف سلوك الطلبة.
ونظرًا للنجاح الذي حققته املسابقة يف عامها األول  2014-2013عزز العزم لدينا
كـمـؤسـسات رســمية على تنفيـذ املسـابقــة يف نسختـها الثـانية يف العـام الدراســي
2016-2015؛ حىت تكون برناجمًا مستمرًا يسعى لغرس الثقافة احلقوقية لدى الطفل.
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كلمة املعهد
تواصل «املسابقة الوطنية لتفعيل قانون حقوق
الطفل يف الوسط املدرسي» اليت أطلقها معهد البحرين
للتنمية السياسية ،دورها يف النهوض برسالتها وأهدافها
السامية ،يف التوعية حبقوق الطفل جتسيدًا ملا حيظى به
صون ومحاية حقوق اإلنسان من مكانة بارزة يف املشروع
اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى
د .ياسر العلوي
آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
لقد جاءت فكرة املسابقة انطال ًقا من التزام املعهد بالوفاء مبسؤوليته ودوره جتاه
اجملتمع ،من خالل تفعيل مبدأ الشراكة اجملتمعية والتواصل مع كافة اجلهات الرمسية
واألهلية للتوعية بأمهية قانون حقوق الطفل ،وما يكفله من رعاية ومحاية للطفل يف
خمتلف مراحله العمرية ،وجعل الطفل أكثر وعيًا ونضجًا ومعرفة بتعامله مع قانون وضع
حلمايته وضمان مجيع حقوقه اليت يكفلها الدستور والقانون.
كما ال خيفى الدور الذي تقوم به املدرسة يف عملية التوعية والتنشئة االجتماعية،
باعتبارها مؤسسة اجتماعية تربوية تعليمية توكل إليها مهمة التربية وغرس القيم يف
األجيال الناشئة ،لذا كانت الشراكة بني املعهد واملؤسسة املدرسية ضرورية ملد اجلسور
مع أبنائنا الطلبة واملسامهة يف جعل البيئة املدرسية حمطة إلكساهبم الوعي الالزم
حبقوقهم وواجباهتم يف إطار قانون الطفل وبالتايل التأثري يف سلوكهم وممارستهم
اليومية بشكل إجيايب.
إن إصدار قانون حقوق الطفل جَسَّد إجنازًا جديدًا يضاف إىل سجل مملكة البحرين
احلافل باإلجنازات يف جمال صون ومحاية حقوق مواطنيها واملقيمني فيها ،حيث مي ّثل
إطارًا قانونيًا يعمل على هتيئة الظروف املناسبة لتنشئة األطفال تنشئة صحيحة من
كافة النواحي ،هبدف بناء أجيال واعدة من أبناء البحرين قادرين على الولوج إىل
املستقبل بثقة وعزمية لإلسهام بفعالية يف مسرية هنضة اململكة ومناءها.
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وقد انصب اهتمام معهد البحرين للتنمية السياسية على اجلانب التوعوي يف إطار
مسؤوليته يف نشر وتعزيز الثقافة السياسية والقانونية مبفهومها الواسع الذي يرمي إىل
تنمية الوعي والسلوك اإلجيايب لدى مجيع فئات اجملتمع مبن فيهم فئة األطفال.
وش ّكل النجاح الكبري الذي حققته املسابقة يف نسختها األوىل ،سواء من ناحية حجم
املشاركة والتفاعل امللفت من جانب املدارس والطلبة مبختلف املراحل الدراسية ،أو من
ناحية األثر اإلجيايب املتم ّثل يف تنمية إدراك الطلبة حبقوقهم كجزء من التزام مملكة
البحرين الواسع بصون ومحاية حقوق اإلنسان ،شَ َّكل دافعًا للمعهد حنو االستمرار يف
هذا املشروع السنوي بل ومضاعفة جهوده وابتكار أدوات وأساليب جديدة يف التوعية
بأمهية القانون ،رغبة منه يف تفعيل بنوده اليت تعطي محاية األطفال األولوية يف كل ما
يتصل بشؤوهنم احلياتية.
ومن دواعي السرور والفخر أن نرى املسابقة حت ّقق جناحًا أكرب وتتطور عامًا بعد
عام ،حيث حظيت مسابقة هذا العام مبشاركة أوسع من جانب املدارس ،وشاركت فيها
 60مدرسة من كال اجلنسني ،ومن مجيع املراحل الدراسية ،وتنوّعت فعالياهتا بني
خمتلف ألوان اآلداب والفنون الرفيعة ،كالقصة والتصوير الفوتوغرايف وتصميم اللوحات
الفنية وعمل املشاريع وإنتاج املطويات وكتابة املقاالت واألعمال املسرحية واملوسيقى
فضاء رحبًا لإلبداع والتعبري مبا يغرس ويعزز يف نفوسهم
والشعر؛ واليت أتاحت للطلبة َ
قيم االنتماء الوطين والوعي احلقوقي.
كما نعتز كثريًا بالدور احملوري جلميع الشركاء من طلبة وأساتذة ومدارس وتربويني
وإداريني وحم ّكمني وجلان تنظيم ومسؤولني يف وزارة التربية والتعليم الذين سامهوا
جبهودهم يف إجناح هذه الفعالية الوطنية ،وال يسعين إال أن أتوجه جبزيل الشكر
والتقدير هلم على إسهامهم الفاعل يف تنشيط احلياة املدرسية ليكون الطفل فاع ًال
ومتفاع ًال داخلها ،وميارس نشاطًا جمسّدًا للمواطنة وحقوق اإلنسان ومعزّزًا للعيش
املشترك والتسامح وحاثًا على االبتكار والتفوق واإلبداع من أجل وطن ينعم فيه اجلميع
باحلياة الكرمية.
د .ياسر العلوي
املدير التنفيذي
معهد البحرين للتنمية السياسية
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الفكرة العامة
ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم مسابقات مدرسية
ّ
لتعزيز الثقافة الوطنية من خالل قانون حقوق الطفل ،وغاية هذه املسابقة هو تسليط
الضوء على قانون حقوق الطفل البحريين يف الوسط املدرسي عن طريق بيان احلقوق
والواجبات اليت يتضمنها هذا القانون ،وكيفية تفعيله والتعريف به وإشاعته يف الوسط
املدرسي ،وإخراج وترمجة هذه احلقوق والواجبات للطفل بعدة أشكال فنية؛ كالرسم أو
القصة أو املسرحية أو التصوير الفوتوغرايف أو مطويّات أو مشاريع ،وتشمل( :األفالم
القصرية ،والنحت ،والعروض التقدميية) وغريها ،فتحوّل النص إىل سلوكيات وقيم وطنية
ميارسها الطالب يوميًا.

أمهية املسابقة
تأيت هذه املسابقة استجاب ًة حلاجات الطفولة يف اجملتمع البحريين ،وتفاع ًال مع
املنظومة احلقوقية للطفل البحريين ،خصوصًا مع صدور القانون رقم  37لسنة 2012
سواء
اخلاص حبقوق الطفل ،الذي يتضمن جمموعة من احلقوق والواجبات الوطنيةً ،
أكانت للطفل أم على املؤسسات املعنية حبمايته وتنشئته.
كما تأيت أمهية هذه املسابقة لتنشيط احلياة املدرسية؛ ليكون الطفل فاع ًال
ومتفاع ًال داخلها ،وميارس نشاطًا مُجسّدًا للمواطنة وحقوق اإلنسان ،ومُعزّزًا للعيش
املشترك والتسامح وحا ّثًا على االبتكار والتفوق واإلبداع يف جمال حقوق الطفل.

أهداف املسابقة
1)1توعية الطفل حبقوقه وواجباته.
2)2تعزيز ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطلبة لتكون سلوكًا جمتمعيًا.
3)3تعزيز ثقافة املنافسة والتسامح والعمل التعاوين والتطوعي لدى الطلبة.
4)4تفعيل التعاون بني معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم.
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قيم املسابقة
1)1االنتماء الوطين.
2)2الوعي احلقوقي.
3)3التسامح.
4)4احترام اآلخر.
5)5التعاون.
6)6تنمية الذات.
7)7املنافسة.

موضوعات املسابقة
1)1هوييت
2)2محاييت ووقاييت
3)3تعليمي
4)4رعاييت
5)5كراميت

2015

(وفقا للمواد؛  1و 2و 3و 4و 6و 7و 8و 9و 10من قانون الطفل).
ً
(وفقا للمواد؛  13و14و 15و 16و  17من قانون الطفل).
ً
(وفقا للمواد؛ من  34إىل  41من قانون الطفل).
ً
(وفقا للمواد؛ من  18إىل  33من قانون الطفل).
ً
(وفقا للمواد؛ من  43إىل  60من قانون الطفل).
ً
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آلية تنفيذ املسابقة
 )1شروط املسابقة
	-أن يكون املتقدّم طالبًا يف إحدى املدارس احلكومية مبراحلها الثالث.
	-ملْىء استمارة املشاركة يف املسابقة.
	-أن يكون العمل املقدّم (كالرسم أو القصة أو املسرحية أو املشاريع أو التصوير
الفوتوغرايف أو األفالم القصرية ...إخل) من إعداد الطالب أو جمموعة من الطلبة
املنتسبني هلذه املدرسة.
	-أن يسلّم العمل يف الوقت احملدد.
 )2توزيع املسابقات
	-وُزّعت املسابقات على املراحل الدراسية وفقًا إلمكانيات الطلبة العمرية ،ومبا
يتالءم واملناهج املطبّقة على هذه املراحل ،وذلك على النحو اآليت:
	-املرحلة االبتدائية :الرسم واملسرح والتصوير الفوتوغرايف.
	-املرحلة اإلعدادية :الرسم واملطويات والقصة القصرية والتصوير الفوتوغرايف.
	-املرحلة الثانوية :الرسم والتصوير الفوتوغرايف واملشاريع (املشاريع تشمل أفالم
قصرية  -وحنت  -وعرض مشروع).
 )3حتديد املدارس املستهدفة
سيتم اختيار  60مدرسة من مجيع حمافظات مملكة البحرين ،مبجموع  30مدرسة
ابتدائية ،و 20مدرسة إعدادية ،و 10مدارس ثانوية عامة ،على أن تكون  8مدارس
ثانوية عامة ومدرستني تعليم فين ومهين ،ويراعى التوزيع بني مدارس بنات وبنني.
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آلية تنفيذ املسابقة
 )4التكرمي
ترصد جوائز للمراكز الثالثة األوىل ،وتكرمي احمل ّكمني واملنسّقني واللجنة العليا
للمسابقة.
 )5معايري املسابقات
مسابقة القصة القصرية:
1.1يلتزم الطالب بإحدى موضوعات املسابقة.
2.2ختضع كتابة القصة القصرية إىل مواصفات فنية وأدبية متعارف عليها ،ولذلك
نتوقع من كتّاب القصة القصرية أن يكونوا على اطالع على ذلك ،حىت ال تتحول
املسامهة إىل جمرد سرد لألحداث ،أو سرية ذاتية ،أو مقال أو خاطرة عابرة.
3.3تكتب القصة باللغة العربية الفصحى ،وخبط واضح ،وتطبع على وجه واحد من
الورقة.
4.4أن تتراوح عدد كلمات القصة ما بني  750كلمة  1500 -كلمة كحد أقصى.
5.5جيب أن حتمل القصة عنوانًا ،ويكتب اسم كاتب القصة ،وص ّفه ،ومدرسته،
ورقم هاتفه الشخصي وهاتف آخر (منزله) على ورقة منفصلة ترفق مع العمل،
مع مراعاة أالّ تكتب أية بيانات شخصية داخل القصة.
6.6تشارك املدرسة بأفضل القصص ،كما ال ميكن للطالب الواحد أن يشارك بأكثر
من قصة واحدة.
7.7تُستبعد األعمال اخلارجة عن املوضوعات ،أو اليت ال تندرج حتت اإلطار
التربوي العام.

•
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آلية تنفيذ املسابقة
 )5معايري املسابقات (تتمة)
مسابقة املشاريع (أفالم قصرية  -حنت  -عرض تقدميي):
معايري مسابقة األفالم القصرية:
1.1جيب أن يكون الفيلم مستق ًال بذاته ،وليس برناجمًا تلفزيونيًا أو حلقة من
مسلسل.
2.2تتراوح مدة الفيلم من عشر دقائق إىل عشرين دقيقة.
3.3جيب أن يكون إنتاج الفيلم يف عام 2015
املنظمة رفض أي فيلم دون إبداء أية أسباب ،أو إحالة الفيلم إىل
4.4حيق للجهة ّ
إحدى خانات العروض املصاحبة.
5.5جيب إرسال الفيلم على نسخ  DV CAMأو  MINI DVأو .DVD
6.6جيب إرسال  3نسخ من الفيلم ،وصورة للمخرج على .CD
7.7يتحمل الطرف املشارك يف املسابقة مصاريف إنتاج الفيلم وإرساله.
8.8نسخ األفالم املشاركة يف املسابقة ال تُرد إىل أصحاهبا.

•
•

•

معايري مسابقة النحت (خاصة مبدارس التعليم الصناعي):
1.1ارتباط العمل مبوضوع املسابقة وفكرته.
2.2أن يكون العمل منحوتًا من املادة املنصوص عليها يف شروط املسابقة (خشب،
طني ...،إخل).
3.3استعمال أدوات النحت بصورة صحيحة.
4.4التقييم خالل مراحل العمل الفين املختلفة ،وليس يف املرحلة النهائية فقط.
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آلية تنفيذ املسابقة
 )5معايري املسابقات (تتمة)
معايري مسابقة العرض التقدميي:
1.1تقوم املدرسة بتشكيل فريق طاليب مكون من  4أعضاء ويقوم الفريق املدرسي
باختيار موضوع من موضوعات املسابقة ،ويبحث عن مدى تطبيق حقوق
الطفل يف اجملتمع املدرسي أو البيئة احمليطة باملدرسة ،من خالل جمموعة من
الربامج واألنشطة ،مع قياس أثرها ومدى االستفادة منها.
2.2يتم حتديد املوضوع واجلهات اليت ميكن التعاون معها لتنفيذ هذا املشروع.
3.3يتم حتديد اإلجراءات الالزمة وفق خطة تشمل األهداف والربامج مع التوثيق
املستمر ،ومراعاة قياس أثر الربامج.
4.4يعرض الطلبة العمل أو املشروع أمام جلنة التحكيم يف مدة ال تتجاوز  10دقائق.
مسابقة العروض املسرحية
1.1يلتزم الطالب بإحدى موضوعات املسابقة.
2.2ارتباط النص مبوضوع املسابقة.
3.3أن يتم توصيل الفكرة حبلول إخراجية مبتكرة وجديدة تُربِز مهارات املُخرج
وقدراته.
4.4يؤخذ بعني االعتبار أداء املمثلني من الطلبة ،مع مراعاة االلتزام باإلطار التربوي يف
العرض.
5.5مراعاة مالءمة الديكور واإلكسسوار للمشهد املقدّم.
6.6مراعاة استخدام املوسيقى واملؤثرات يف العرض بالشكل الصحيح.
7.7مراعاة استخدام اللغة الواضحة عند املمثلني سواء اللغة العربية الفصحى أو
العامية.
8.8أالّ تتجاوز مدة العرض  15دقيقة

•

•
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آلية تنفيذ املسابقة
 )5معايري املسابقات (تتمة)
مسابقة اللوحات الفنية

•

 5سم

 5سم

اسم الطالب/الطالبة...............................................................:

العمر........................................................................................... :

املدرسة....................................................................................... :

 5سم

 6سم

عنوان اللوحة............................................................................ :

1.1يلتزم الطالب بإحدى موضوعات املسابقة.
2.2يُترك للطالب حرية اختيار األلوان واخلامات املناسبة.
3.3يكون مقاس العمل الفين  50 × 30سم أي ( 20 × 12بوصة أو ما يقارب ذلك).
4.4تُلصق اللوحة على خلفية ورق مقوى أسود ،وتُكتب بيانات الطالب (اإلسم  -العمر -
املدرسة  -عنوان اللوحة) يف بطاقة خاصة ،وتُلصق على ميني اللوحة فوق اخللفية
السوداء.
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 )5معايري املسابقات (تتمة)
مسابقة التصوير الفوتوغرايف

•

 5سم

 5سم

اسم الطالب/الطالبة...............................................................:

العمر........................................................................................... :

املدرسة....................................................................................... :

 5سم

 6سم

عنوان اللوحة............................................................................ :

1.1تكون املشاركة فردية.
2.2ارتباط الصورة مبوضوع املسابقة.
3.3تكون الصورة مبتكرة ،أو غري منطية ،وتُعبّر عن الفكرة املختارة بطريقة فريدة
ومُوحية.
4.4مراعاة توافر العناصر الفنية يف الصورة (الزوايا  -اإلضاءة) إضاف ًة إىل الدقة
والوضوح.
5.5خُلو الصورة من أي إضافات نصية كأبيات الشعر أو الوقت أو تاريخ التصوير أو
أي تعليق آخر.
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آلية تنفيذ املسابقة

•

مسابقة التصوير الفوتوغرايف (تتمة)
6.6عدم استخدام برنامج  Photoshopأو أي برنامج آخر لتحسني مستوى
الصورة.
7.7يكون مقاس الصورة ( 12بوصة عرضًا) × ( 16بوصة طوالً).
8.8مراعاة تقدمي نسختني من الصورة :األوىل ورقية (أستوديو) ،والثانية إلكترونية
على قرص ممغنط جبودة عالية ال تقل عن  2136×3216بكسل أو ما يقرب
منها.
9.9تُلصق اللوحة على ورق مقوى أسود وفق اللوحة املوضحة ،وتتضمن البيانات
اآلتية( :اإلسم  -العمر  -املدرسة  -عنوان اللوحة) يف البطاقة اخلاصة ببيانات
الطالب املشارك وتُلصق على ميني اللوحة من األسفل.
املطوية
مسابقة
ّ
1.1يكون العمل فرديًا أو مجاعيًا (ضمن فريق مكون من طالبني) ومن تصميم
وإعداد الطالب أو الفريق نفسه.
2.2تصمم املطوية باستخدام أحد برامج احلاسوب ( )word - publisherأو أي من
الربامج األخرى املناسبة.
3.3لن تقبل املطويات اليت تكتب خبط اليد ،أو اليت نشرت من قبل.
بناء على التصميم واحملتوى.
4.4ستُقيّم املطويات ً
5.5تُرسل نسخة مطبوعة من املطوية وأخرى حمفوظة على قرص ممغنط إىل
إدارة اخلدمات الطالبية.

•
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آلية تنفيذ املسابقة
 )5معايري املسابقات (تتمة)
املطوية
مواصفات
ّ
1.1تتناول املطويّة إحدى موضوعات املسابقة.
2.2تكون اللغة املستخدمة سليمة ومبسّطة ،وموضوعاهتا خمتصرة ومفهومة
للمستهدفني بإحدى اللغتني العربية أو اإلجنليزية.
3.3يكون حجم املطويّة .A4
4.4مراعاة أن تكون املطويّة ج ّذابة يف ألواهنا ،مع استخدام الصور التوضيحية
املناسبة.
5.5مراعاة أن تتميز املطويّة باإلبداع واالبتكار ،وتُربز جهد الطالب.
6.6تكون الصفحة األوىل صفحة الغالف ،وتتضمن (عنوان املسابقة  -عنوان
املطويّة  -إسم املتسابق  -املدرسة  -املدرّس املشرف).
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من صور النسخة األوىل للمسابقة

من صور النسخة األوىل للمسابقة

من صور النسخة األوىل للمسابقة
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......................................................................

مواعيد هامة:
سيعقد لقاء مع املنسقني عن املسابقة يف  9سبتمرب .2015
ترسل استمارة املشاركة يف موعد أقصاه  17سبتمرب .2015
تسلم األعمال إىل إدارة اخلدمات الطالبية يف موعد أقصاه
 15نوفمرب .2015

تقوم املدرسة بتقييم أعمال الطلبة ،وختتار أفضل ثالث مشاركات يف كل جمال من جماالت املسابقة ،للتنافس على مستوى
املدارس املشاركة.
جماالت املسابقة :املرحلة اإلبتدائية (الرسم ،املسرح ،التصوير الفوتوغرايف) املرحلة اإلعدادية (الرسم ،املطويات ،قصة قصرية،
التصوير الفوتوغرايف) املرحلة الثانوية (الرسم ،التصوير الفوتوغرايف ،املشاريع وتشمل:
أفالم قصرية ،النحت ،عرض تقدميي حول حقوق الطفل بصيغة )Power Point
مجيع األعمال غري قابلة لإلعادة.
ترسل استمارة مشاركة منفصلة لكل جمال من جماالت املسابقة.

مالحﻈات هامة:

ﺛانيﴼ :بيانات املشرف علﻰ املسابقة
اإلسم ....................................................................................................................................................................................................... :املسمى الوظيفي................................................................................................................................... :
الرقم الشخصي ............................................................................................................................... :رقم اهلاتف .................................................. .:الربيد اإللكتروين.............................................................................................:

...............................................................................................

 )٣إسم املشارك/املشاركة ........................................................................................................................................................................................ :الرقم الشخصي:
الصف .......................................... :جمال املسابقة ........................................................... :رقم اهلاتف ....................................................:الربيد اإللكتروين.............................................................................................:

...............................................................................................

 )٢إسم املشارك/املشاركة ......................................................................................................................................................................................... :الرقم الشخصي:
الصف .......................................... :جمال املسابقة ........................................................... :رقم اهلاتف ....................................................:الربيد اإللكتروين.............................................................................................:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

موضوع املسابقة:
أوﻻً :بيانات الطلبة
 )١إسم املشارك/املشاركة ......................................................................................................................................................................................... :الرقم الشخصي............................................................................................... :
الصف .......................................... :جمال املسابقة ........................................................... :رقم اهلاتف ...................................................:الربيد اإللكتروين.............................................................................................:

املدرسة ......................................................................................................................................................................................... :اهلاتف ...................................................................... :الفاكس:

استمارة املشاركة

العام الدراسي 2016 /2015

المسابقة الوطنية
لتعزيز قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي

2

bipd.org

@bipdbh

أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية
النسخة الثانية من «املسابقة الوطنية لتفعيل
قانون حقوق الطفل يف الوسط املدرسي
لتكمل ما حققته املسابقة يف دورهتا األوىل من
جناح يف تنمية الوعي اجملتمعي حبقوق الطفل
واليت ترسخت بصدور «قانون الطفل».
تأيت املسابقة سعيًا من املعهد يف رفع الوعي
العام لتفعيل بنود القانون اليت تعطي محاية
األطفال األولوية يف كل ما يتصل بشؤوهنم
احلياتية والتعليمية ،ويف مجيع القرارات
واإلجراءات اليت تصدرها احلكومة الرشيدة،
وتدفع باجتاه وضع استراتيجية وطنية للطفولة
تضمن محاية حقوق الطفل ومواجهة املشاكل
والتحديات واالحتياجات األساسية للطفولة.

bipd.org

