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 حقوق، احترام ومسؤولّية

 ملّخص. ترجمة حّرة

 ؟(RRR)  ذا نعني بـاالختصار:ما

)(RRResponsibility Rand  espectR  ights,R  هو برنامج تربوّي يعمل على تعزيز قيم  الحقوق، االحترام ،

 والمسؤولّية.

وتهدف المبادرة من هذا  نجلترا.في إ ة ق التلميذ من خالل المنظومة المدرسيّ لتطبيق حقو البرنامج التربويّ هذا  يتبلور

 لحقوق.فقط بنشر الوعي حول ا التي تترّكزمبادرات راقية وفّعالة أكثر من تلك الأهداف البرنامج إلى تحقيق 

مسؤولّية اجتماعّية، يتحلّون يتحّملون مواطنين فّعالين أكثر،  التالميذ وأبناء الشبيبة على تنشئةالهدف: العمل مع 

 لكون المعرفة.تطّية ويمبالديمقرا

الذي  "كييف برتونفي أعقاب نتائج البحث الذي قّدمه " ،من خالل العمل والدعم الفعلّيين ( RRR) جاء البرنامج الجديد

فات، القيم ومواقف طبيق الميثاق على التصرّ تل يجابيّ طفل، وبّين من خالله التأثير اإلفحص تطبيقات ميثاق حقوق ال

 التالميذ.

 لهذا البرنامج هي: بارزةلالسمات ا

 كماّدة إضافّية في المدرسة. ، وليسالمدرسيّ  جزء من ماّدة  البرنامجة ميثاق حقوق الطفل كتدريس مادّ  يتمّ  .1

 الغد. وأبناء الشبيبة على أّنهم مواطنو اليوم ومواطنو التعامل مع التالميذيتّم  .2

، تماًما كما يجب احترامها ،أّنهم أصحاب حقوقلتأكيد على ا من خالل ،تطوير الهوّية والتقدير الذاتي للتالميذيتّم  .3

 حترم حقوق البالغين.يتّم ا

 ات، العلوم والتاريخ.تشتمل المواضيع التي تعنى بها الحقوق على: اللغة، الرياضيّ  .4

 .أعوام 9-0ُيعّد البرنامج  لكافّة التالميذ من جيل  .5

لعالم، والبحث عن حاالت انتهاك هذه الحقوق في دوائر ونشرها في دول اعلى تطوير حقوق الطفل  يثاقالميعمل  .6

 خرى بعيدة.قريبة وأ

 .التدريس والتعلّم واحترام الحقوق أثناء عملّيةفي عملّية التدريس، كثر ديموقراطّية يتّم اّتباع نهج أ .7

 التالية: الممّيزاتيعود اهتمام المدارس بهذا البرنامج بسبب  .8

 لعديد من الفّعالّيات المدرسّية.ميثاق حقوق الطفل إطاًرا ل يعتبر .9

طويرها ومعالجتها؛ مثل: القيادة، تربية للعالقات على تيتعلّق جوهر بنود الميثاق ببرامج تعمل المدارس  .11

حاالت طالق ، مع المخدرات، الوعي العاطفيّ  التعاطيه، تربية لمنع نسانّية، تربية لحرية الرأي واحتراماإل

 )تتعلّق بجوهر بنود الميثاق(.وغيرها  يواجهون ملفًّا جنائًيا، مجلس الطالب دالوالدين، أوالد الجئين، أوال

يعمل المعلّمون على القيم التي  إذ يدعم المجتمع، مين من بناء سلطة ُمطاعةالمعلّ  يمّكن ميثاق حقوق الطفل .11

 .ترسيخها

ما تنبع من مجموعة مبادئ ّينة، إنّ ال تعتبر خاّصة بمدرسة مع إلى وجود سلوكّيات يشير ميثاق حقوق الطفل .12

 .ةمدعومة من النظرة األخالقّية ال الدينيّ عالمّية، 
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 سيختلف في المدرسة؟ماذا 

 مين.ّية حول الحقوق والمسؤولّية، موقّعة بين التالميذ والمعلّ ات صفّ اتفاقيّ يتّم إبرام  .1

 ة.للتقليد والمحاكاُيحتذى به، نموذًجا  فات التي تحترم الحقوقالتصرّ تشّكل  .2

 مستويات عالية بكافّة فّعالّيات المدرسة.تصبح المشاركة ذات  .3

 ى ميثاق حقوق الطفل باستمرار، حّتى في مضامين التعليم.التطّرق إليتّم  .4

 مين.تطوير قاموس مصطلحات يعتمد على الحقوق، ويكون في صلب عمل المعلّ يتّم  .5

  RRSA – Rights Respecting Schoolsمة اليونيسيفتداخل ومشاركة أكبر في عمل منظّ يصبح هناك  .6

Award) ) 

 

 مينلمعلّ هّمية البرنامج بالنسبة لأ

ة من الدرجة ون رسالة سامييؤدّ  كونهم  ،في مهنة التعليم العملطاقم المعلّمين بالفخر واالعتزاز الختيارهم شعر ي .1

 ولى.األ

معايير التي وترتفع لديهم التالميذهم،  نتائج عالية وتوقّعات أعلى من وتحقيق، مين زمن أكثر للتعليميتوفّر للمعلّ  .2

 .زعاج في الصفّ مستوى اإليقّل وضعوها بأنفسهم، و

هم ، وبالنسبة للتالميذ فإنّ إلى صّحي أكثروالمدرسّي  المناخ الصفّيّ يستمتع المعلّمون بأداء وظائفهم ويتحّول  .3

 حقوق اآلخرين. بل احترامبالمقا ه مع وجود قوانين تضمن حقوقهم، عليهمنّ أيتعلّمون بمتعة ويفهمون 

 

 تالميذلأهّمية البرنامج بالنسبة ل

 أقّل حّدة. توّجه األوالد لحّل مشاكلهم مع اآلخرينيزداد انضباط التالميذ ويصبح  .1

 ."Bullying" زعاج من قبل التالميذات واإلتقّل نسبة ظاهرة المضايق .2

 فة من العالم.آخرين في أماكن مختل يظهر التالميذ اهتماًما بأنفسهم وبتالميذ .3

 .وهناك توّجه الستخدام استراتيجيات تفكير عاليةر من جيلهم، أكب بأسلوب يتكلمونيفّكر التالميذ بمنطق وحكمة و .4

 أكثر.وقًتا في المدرسة  يداوم التالميذ .5

 .ينخفض لدى التالميذ التعامل الفظ والسّيئ مع بعضهم البعض .6

 .يبدأ التالميذ بالتصّرف كبالغين .7

 

ات أساسّية، تجلّت إيجابيّ  ( RRR) تبّين أّن في المدارس التي طّبقت نظرّية "Covell& Howe "ذي أجراهالبحث الفي 

 :وهي

 .هم بشكل جّدي للجوانب التعليمّية والسلوكّيةوتعامللدى التالميذ  ضبط النفستحّسن في  .1

 ة في االمتحانات.المادّ فهم تمّكن التالميذ من  .2

 بّناءة.تفكير ناقدة و استخدام عملّيات .3
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 ولماذا يحصل كلّ هذا؟

 .العالميّ واالهتمام به على الصعيد  احتياجاتهوتلّبي معظم  المجتمع/ الطفل في مركز اهتمام ألّن هذه العملّية تضع التلميذ

 

 مثلة للمعايير/ المقاييسأ

معرفة عالية بالقراءة  أّن لدى التالميذ وأبحاث أخرى ،مة اليونيسيفتقارير وتقديرات مدرسّية، تقارير منظّ أظهرت 

كون هؤالء التالميذ  ،ينةنأوالشعور بالطم الذاتيّ  المحكّية غيًبا، االهتمام بالتصّور ة الكتابة(، معرفة اللغةخاصّ و) والكتابة

 .مشاريع تعنى بحقوق الطفلويسعى ميثاقها وفلسفتها التربوّية إلى تطبيق  ،البرنامجق تطبّ  يتواجدون في مدرسة

 

 (RRR)  برنامجتطّرق إلى المدارس التي تطّبق  ،2008 " في أيلول عامهامفشايير"ته مقاطعة الذي أعدّ في التقرير 

 تبّينت النتائج التالية:و

  بتطبيقه. بمدى التزام مدير المدرسة والطاقم التربويّ  امج والحفاظ على حقوق الطفلمستوى تطبيق البرنيرتبط 

  ،وأساس لكّل سياسة  ،إلى بنية تحتّية تطبيق البرنامج فيها بشكل تام، مّ في المدارس التي تتحّولت حقوق الطفل

 ،كّل ما يتعلّق بحقوق الطفلحول بشكل واضح وعميق  تّم التعليموقراراتها وأعمالها، في هذه المدارس  المدرسة

 تطبيق البرنامج.وكيفّية 

  ّيات المنبثقة من الحقوق، تبّين أّنه تّم ولعلى المسؤفقط  قامت بتطبيق البرنامج بشكل جزئيّ المدارس التي شّددت

 . مثالً:ة فقطأو تّم تعليم هذه الحقوق في إطار حصص معّين فقط في مجاالت معّينة التطّرق لحقوق الطفل

بشكل خاطئ معنى هذا يفهم التلميذ )ف ، يتّم تعليمه في حصص التربية الصحّية"ا"الحق في أن يتناول الطفل غذاًء صحيًّ 

 (.وفي إطار الشعار فقط وتبقى الكلمات مرادفة للقوانين ،المسؤولّية عن غذائهعليه أن يتحّمل  أنّ ب، الحق

  ،بشكل كبير،  التي تّم فيها تعليم حقوق الطفل في المدارستعّود التالميذ  أكثر على احترام وصيانة حقوق اآلخرين

اموا بالتطّوع وفهموا بشكل عميق قضايا تطبيق الحقوق وكانوا فّعالين أكثر في الفّعالّيات االجتماعّية والتربوّية، ق

 اتهم تجاه الفرد والمجموعة، للصغار وللكبار.ومسؤوليّ 

  تواجدةفي المدرسة الم ،يجابّية لتطبيق حقوق الطفل على التالميذالتأثيرات اإلارتفعت التحصيالت العلمّية نتيجة 

 . كذلك لوحظ تحّسنمنخفض واجتماعي ّ ي من وضع اقتصاديّ عند الطبقات المعدمة التي تعان ،في األحياء الفقيرة

 نتيجة للتطبيق الكامل لهذه الحقوق الموجودة في الميثاق.  ،فات االجتماعّيةالتصرّ في 

 في المشاركة في  هم مواطنون لهم حقوق، وأّن لهم الحقّ أنّ حرص التالميذ على تغيير نمط سلوكهم حين أدركوا ب

 لعلميّ افع مستوى تحصيلهم تراالحياة المدرسّية ووازدادت مشاركتهم في ، ق بمجرى حياتهمهم وتتعلّ فّعالّيات تهمّ 

 في أعقاب التعامل المحترم الذي يحظون به نتيجة تطبيق هذا الميثاق.

 في نهاية البحث توّصل " Covell& Howe"  للتالميذ في المدارس التي تطّبقة استنتاجات مركزّية بالنسبة عدّ إلى 

 بشكل تام.    (RRR)برنامج 

  ّلونها في تطبيق هذه الحقوق.ة التي يتحمّ فهم التالميذ في هذه المدارس جّيًدا ما هي الحقوق، وما هي المسؤولي 

 .احترم التالميذ حقوق اآلخرين في مجتمعهم، كباًرا وصغاًرا 

  ّبهم ويشعرون أّن المجتمع يهتّم  إليهاون أن يأتوا أعلن التالميذ في هذه المدارس أّنهم يستمتعون في المدرسة، يحب

 أكثر.

  ّاهتماًما واسًعا عند خاذ القرار، وكان لهذه العملّية أعطت هذه المدارس الفرصة للتالميذ للمشاركة في عملّية ات

 دارة والطاقم التربوّي.اإل
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 مين:بالنسبة للمعلّ 

  ّالتالميذ.  المحترمة بينوالسلوكّيات فات مون أن هنالك زيادة في  التصرّ أفاد المعل 

  ّكما مين في الفترة التي طّبق فيها البرنامج في المدرسة، عمل المعلّ في  اإلحباط مون عن انخفاض شعور أفاد المعل

 عندهم. جهاد العاطفيّ أفادوا عن انخفاض في مستوى التعب واإل

 

 بالنسبة لإلدارة:

 ة أرجاء في كافّ  ،بيق برنامج حقوق الطفلالتخطيط والتنفيذ لمراحل تط القيادّية فيدور الشخصّية  أّدى المدير

 .بحسب ما أفاد به المعلّمون في المدارس التي طّبقت البرنامج ومراحل المؤسسة المدرسّية

 

 

 للتلخيص: 

العملّية التربوّية وسن  وترتكز على ،حقوق الطفلواضحة في مجاالت  معايير   (RRR)برنامج المماثلة ل تضع البرامج

بناء وتطبيق عملّيات تعليمّية في الناحية التربوّية االجتماعّية في وتقييم وتطوير أدوات تعلّم وتسعى ل، القوانين المدنّية

 خارجة عن المألوف"." رسة جّيدة" وبين مدرسة تعتبرمد" تعتبر  ق بين مدرسةالمدرسة، هذه البرامج  تصنع الفر

 تأثيرات البرنامج: أمثلة حول

في التطّور ،   (RRR)المنبثقة من برنامج  ،سة في تطوير الحقوق، االحترام  والمسؤولّيةالمدرأسهم البرنامج "مساهمة 

 (Ofsted Report, TweswldownInfabt May 2009)للتالميذ"  والثقافيّ  ، االجتماعيّ ، األخالقيّ الروحانيّ 

في المدرسة. نؤمن أّنه من خالل  ا يجريا لكّل ما آخر، ولكّنه يعتبر جزًءا أساسيًّ ليس برنامًجا إضافيًّ    (RRR)برنامج " 

م نحو مواطنة صالحة تطبيق هذا البرنامج، نعمل على تحسين القدرات االجتماعّية للتالميذ، ومساعدتهم على التطّور والتقدّ 

 Carolyn Clarke, Harrison Primary, Chair of) وتسهم في كافّة مجاالت الحياة"  ،ابكّل ما حوله تهتمّ  ،ومسؤولة

Primary Head Teachers Executive ). 

ريب  تقوم المدرسة بتدحقوق، احترام ومسؤولّية" يتحّول ليكون حجر األساس في استراتيجّية تحسين المدرسة. برنامج ""

 مع الميثاق العالميّ  وتناسبه ( RRR) برنامجبحسب  بتعليم زمالئهم في الصفّ  ايقومول  9-5عمار بين األ زمالء/ نظراء

 لحقوق الطفل.

التالميذ أّنهم يحترمون بعد سنة من تطبيقه، أفاد لتي طّبقت البرنامج، تبّين أّنه في الفحص الذي أجري لمجموعة التالميذ ا

ظاهرة المضايقة قد خفّت ألّنهم تعلّموا  % من هؤالء التالميذ أفادوا بأنّ 90ويعرفونهم أفضل. وأّن أكثر من كثر زمالئهم أ

 Steve Evatt, HT John Hanson)ن الذين كانوا يتعّرضون للمضايقة على حقوقهم وحقوق اآلخري ة الحفاظكيفيّ 

School ) 

 إلى األمور التالية: ( RRR)برنامج  عدادّية إلى تأثيرات مو المدارس اإلمعلّ تطّرق بعد سنتين من التطبيق، 

   قيمة اإلشراك لدى التلالميذ.تذويت 

 .إرتفاع في التقدير الذاتّي 

 .إعطاء مسؤولّية أكبر وأوسع للتالميذ 

 .إرتفاع مستوى التوقّعات من التالميذ 

 ة بتطبيق طرق جديدة في التعليم.الجرأ 



  وزارة التربية والتعليم 
 اإلدارة التربوّية

 قسم تنظيم التعليم
 ى تطبيق قانون حقوق التلميذالتفتيش عل

www.education.gov.il/zchuyo 

5 
 

 .إعطاء التالميذ وقًتا أطول للتعبير والكالم 

 مور األخرى التي تهّمهم.، واألإعطاء التالميذ وقًتا أطول للرّد والتطّرق ألعمال زمالئهم 

  ّفات معّينة، شفافّية ومردود أكثر.تعامل مختلف مع تصر 

  ّخاذ القرارات.وإشراكهم في عملّية اتّ  تداخل أكثر لتالميذ الصف 

 عندما نقوم بالتعليم، نتحادث ونتعامل مع التالميذ حسب معايير-(RRR)    بالثقة بقدراتهم، يعملون ، يشعر التالميذ

ة أفراد مجتمعهم بمبدأ المحافظة على احترام كافّ  ويتمّسكون   من أجل تطوير وضعهم ووضع من حولهم األكاديميّ 

 القريب.

 

 مدرسة تحترم الحقوق

  حيث تكون كافة قيم  –حقوق الطفل في الحياة المدرسّية قيادة وإدارة مشروع لتطبيق قيم ومبادئهي مدرسة ذات

ا. ويكون المحور لنجاح ة مجاالت الحياة المدرسّية ولدى كافّة جمهورهومبادئ الوثيقة مطّبقة بشكل كامل في كافّ 

ي إلى يؤدّ مّما  ،للتطبيق مناسبال دعدامين اإلالمعلّ  جميع تلقّيام لقيادة المدرسة بالبرنامج وااللتزام الت هذه العملّية

 ة مجاالت الحياة المدرسّية.إقليم مدرسّي مشترك، يقّدر ويحترم رأي التالميذ في كافّ خلق 

 

تجاه تزاًما كبيًرا ظهر كافّة العاملين في المدرسة إلوالصحّية. في هذه المرحلة، أمرّكب آخر، هو المخاطرة االيجابّية 

مجموعة تتعلّم، تتحاوروتتناقش حول التعليم، المواطنة العاّمة  التالميذ عمالطاقم  أصبحف حقوق الطفل.توفير 

...". ككلّ  هو عمل طاقمالموضوع ليس نحن وهم... الموضوع نسان. فنسمع أحد أفراد الطاقم يقول: "وحقوق اإل

ي تتلّخص في العالقات الداعمة الت ،للحياة خالقيّ لحقوق الطفل على اإلطار األ التركيز في الميثاق العالميّ يتّم 

 تتماشى مع األهداف المعلنة للمناخ الصفّي.اإليجابّية الهادئة، و

  ّأهّمّيته للمنظومة المدرسّية ومدى  الطفل مون، بالغون آخرين والتالميذ يعرفون ويفهمون جّيًدا ميثاق حقوقالمعل

 .خاّصةً  برنامج العمل المدرسيّ ول ،عاّمة

جراء النقاشات حوله وحول جدواه في الحياة عالمّي لحقوق الطفل، بل قاموا بإالتالميذ ال يعرفون فقط بنود الميثاق ال

حن أّي الحقوق مهّمة لنا أكثر من يقول أحد التالميذ، " نحن في مدرسة ديموقراطّية، لذلك نقّرر ن. العاّمة

حساس لميثاق في تطوير اإلفي كافّة أنحاء العالم، ولذلك يتمركز ا التالميذ عالمّية الميثاق وانتشاره ...". يعلمغيرها

مات مثل: حقوق، احترام كليستخدم الميثاق بكثرة والتضامن الذي يريه التالميذ.  ،بالعدل والمواطنة العالمّية

سواء،  على حدّ  والصغار كبارالتالميذ، الات فتصرّ سلوك وعلى تصميم سبل  تعمل وبشكل مستمرّ ، ومسؤولّية

 التالميذ. رجة العالية من التفكير األخالقّي لدىدتبّني وتساهم بشكل كبير ب

 وف تحترم الحقوق من خالل وضع األسس واألعراف للعالقات بين التالميذعلّم في صفتتّم عملّيتا التعليم والت ،

ثير بشكل مبنّية على الحقوق ومجاالت المسؤولّية، يقوم الكبار بتشجيع األوالد على العمل والتأتكون هذه العالقات 

ة العمل والتنظيم هم يستطيعون القيام بانتخابات حول بنود خطّ التعليم والّتعلّم، وهذا يعني أنّ طرق  فّعال على تذويت

لديهم في عملّية التعليم.  األمور التي تساعدهم على الّتعلّم  وما المفّضل، يمتلكون الفرصة للتعليق على في الصفّ 

 جميع، وأعتقد أّن عن تنظيم الصفّ  ،هذا العام ،ل تامكان مسؤوالً بشك ،يهالذي أربّ  ،لصفّ مين: "احد المعلّ يقول أ

 حول طرق تعليم مختلفة.ميهم . يستطيع التالميذ إعطاء مردود لمعلّ خذوا قرارت صائبة..."قد اتّ  التالميذ فيه

  ّخاذ خاذ القرارات في إطار المدرسة. يقول أحد التالميذ: "... إذا أراد الكبار اتّ يشارك التالميذ بشكل فّعال في ات

قدرتهم على مخاذه...". يشعر األوالد بالتعظيم وبفي اتّ  قرار يهّم التالميذ، فإّنهم يحاولون قدر المستطاع إشراكنا



  وزارة التربية والتعليم 
 اإلدارة التربوّية

 قسم تنظيم التعليم
 ى تطبيق قانون حقوق التلميذالتفتيش عل

www.education.gov.il/zchuyo 

6 
 

مجالس طالبّية فّعالة  الحياة المدرسّية. هنالك خاذ القرار بالنسبة ألمور كثيرة ومختلفة فية اتّ المشاركة في عمليّ 

تدار جّيًدا من قبل  ، وكونهامين يدعمونها، وتعمل بهذا الشكل ألّن المعلّ تحظى بتقدير من جانب التالميذومتطّورة، 

 التالميذ.

 :ويمكن القول أيًضا 

  فعّية ، تخلق لديهم الداالمدرسة وضع معايير وأسس جديدة أمام رجاالت التربية والتعليميحتّم تطبيق ثقافة حقوق في

كّل  جيل، دون التمييز بينهم مع مراعاة؛ في الحصول على تعليم جّيد ،تلميذ وتلميذةواالهتمام بتطبيق حّق كّل 

له  ينتمي  قافة الوسط الذيممّيزات وث، و، المستوى، القدرات واالحتياجات لدى كّل تلميذ بشكل شخصيّ منهم

 والمجموعة. الصفّ 

 الجميع  ويهتمّ  ،متداخلين، يشعرون بأّن الجميع يعاملهم كبشر قادرين يدفع هذا البرنامج التالميذ للتعلّم وجعلهم

تتّم في  عملّية التعليمّية التيال مع ي إلى ارتفاع في مستويات النجاح والتأقلمهذه الدافعّية تؤدّ ، بأفكارهم واحتياجاتهم

هما شرطان أساسّيان لنجاح العملّية  ،ابة ومعرفة اللغة، حسبما ذكر سابقً نحاء المدرسة. معرفة القراءة والكتاأ

  التعليمّية المتوقّعة، ولتطّور وتقّدم التالميذ في صفوفهم وفي مدرستهم.

  ّحساس بالمواطنة والعمل اإل ران في عملّية تطويرااللتزام بثقافة الحقوق والعمل التربوّي في المدرسة يؤث

 االجتماعّي والجماهيرّي لمجتمع المدرسة القريب. 

 فات وعمل الطاقم التربوّي ران على تصرّ ، يؤثّ فل والوقوف على المعايير واألسستطبيق ميثاق حقوق الط

حساس من اإليشاركون فيه. مثالً: مستوى عاٍل  واجتماعيّ  عمل مدنيّ  ميذ، على العالقات بينهم وعلى كلّ والتال

وحقّه في إبداء رأيه من  ،( 21الطفل في ممارسة قدراته )بند قوقوالرفاهّية، أساسه في تطبيق ح بالتطّور الذاتيّ 

( حقّه في العيش في 92(، وحقّه في إبداء رأيه في أمور تتعلّق به ) بند 90فكار ) بند تبادل المعلومات واألخالل 

(، 91ة أنواع العنف الجسدّي أو النفسّي ) بند ا من كافّ (، وحقّه أن يكون محميًّ  2إطار ال يمارس التمييز ضّده )بند 

 وهكذا دواليك...

 

أّن سّن جاه التغيير" سرائيلّي في اتّ ي المجتمع اإلمنزلة األطفال فروت ليفي في مقالتها: "كتبت حضرة القاضية، سفيونا 

 طفال.بالنسبة للتعامل مع األ ة ومعاييرالقوانين في مجال الحقوق يخلق قواعد سلوكيّ 

كافّة  ىتطبيق هذه المعايير عل فق عليها ويسرياد المعايير االجتماعّية الواضحة والمتّ جيإل تشّكل القوانين أداة مركزّية 

 أطياف المجتمع.

ة في كّل ما يتعلّق من الناحية المدنّية واالجتماعيّ  القوانين ما المرغوب وما الممنوعنظمة وواألخالقّية، األقيم تحّدد ال

ارد المناسبة التي تضمن تطّور األطفال بالطريقة إعطاء المويتّم إساءة لألطفال  ةلتعامل مع أيّ عند اومنزلتهم، و باألطفال

يضاحات ودروس في وصّية احترام األب واألم(، مثالً: يحّدد إ: أمور لها دروس: كافّة المجاالت. )من كتابفي المثلى 

الحق في ومنها تطبيق  ،ميذ معايير للتصّرف وطرق العمل في إطار المؤسسة التي يدرس فيها التلميذقانون حقوق التل

مور التي تتعلّق بالتربية والتعليم، مثل: منع التمييز، منع العقاب المذّل، اإلبعاد من المؤسسة التربوّية والحفاظ الكثير من األ

 على السرّية التاّمة.

تقييم في مجاالت حقوق الطفل على ات الليمات منشور المدير العام والقوانين المختلفة، تعمل عمليّ أنظمة وتعإلى  ضافةباإل 

 طفاله.ي يسلك سلوًكا مغايًرا مع ألك ،التي يجب على كّل مجتمع العمل بها ،يجاد مستوى آخر من المعاييرإ
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سات التربوّية والتعليمّية حقوق في المؤسّ اليق ثقافة مستوى التأثير ومجاالت التأثير لعملّية تطب تفحص عملّيات التقييم هذه 

حول كيفّية العمل  ،ة أفراد المجتمع. وتعمل أيًضا كأدوات مهّمة لحوار مع رجاالت التربيةمرتادي المدارس من كافّ  ولدى

 نابعة من عالم التالميذ والشباب.بواسطة معضالت تربوّية ومدنّية بروح ميثاق حقوق الطفل 

معايير وأسس لتقييم مدى تطبيق حقوق الطفل  ،سرائيلذ، في وزارة التربية والتعليم في إيش على حقوق التلميطّور التفت

 نقاط: من ستّ  وحقوق التلميذ في المؤسسات التربوّية على أساس تدريجيّ 

 األسس التي قام عليها ميثاق حقوق التالميذ. يعرف الطاقم التربوّي واإلدارة .1

 ههم للتالميذ ولحقوقهم.شعورّية، عاطفّية ومدنّية( بالنسبة لتوجّ ّي واإلدارة مواقف جديدة )يكتسب الطاقم التربو .2

 مع التالميذ بأساليب نابعة من االعتراف بحقوقهم. يتعامل الطاقم التربوّي واإلدارة .3

 المدرسّية. اعلى إدخال حقوق التلميذ وحقوق الطفل في الرؤي يعمل الطاقم التربوّي واإلدارة .4

 حقوق التالميذ هي األساس المركزيّ  ، تكونعلى إيجاد مباٍن تنظيمّية وتربوّية الطاقم التربوّي واإلدارة يعمل .5

 للعمل.

تكون فيها حقوقهم هي  ،يومّية وموسمّية ّيةعلى بناء وحدات تفعيلمع التالميذ  يعمل الطاقم التربوّي واإلدارة مًعا .6

تبادل تربية وخلق بيئة مدرسّية تتمّيز بالعدل في التعامل واالحترام الموال في التعليم األساس، للتعامل مع االمتياز

 تماء وتداخل في حياة المدرسة والتزام بتطبيق عملّيات تعليمّية واجتماعّية مناسبة.بين جميع جمهور المدرسة، ان


