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 المحترمات،/المحترمين أيها

 

 .الطفل حقوق ميثاق على سنة 42 بمرور الجميع أهنىء أن يسرني

. إسرائيل في الطالب لدى التعليم برنامج من جزءا ً يشكل وهو إسرائيل، دولة قبل من الميثاق على المصادقة تمت لقد

 المعارف، ووزارة إسرائيل دولة تتتبعها التي وجوهرية عريضة تربوية سياسة من جزء هي الطفل حقوق أن القول يمكن

 قدما ، بها الدفع كانت، أيا ً األطفال حقوق. المختلفة القوانين من كبير عدد وفي التربية وزارة ولوائح نظم في مغروسة وهي

 .التربوية المسيرة نم يتجزأ ال جزء هو وتطبيقها عليها التشجيع ممارستها،

 حقوق إسرائيل دولة ترى. تربيتهم وترعي رفاهيتهم وتحمي وأطفالها، أوالدها تحمي بأن عليها لزاما ً إسرائيل دولة ترى

 عليها بنيت التي القواعد في الدولة قيام منذ القيم هذه نسجت وقد المجتمع، هذا بناء في أساسية لبنة وسالمتها األطفال

 المدني التربوي، الحوار في مركزية مواضيع سالمته وحماية الولد مكانة بالتربية، تتعلق التي لمواضيعا تعتبر. الدولة

 .إسرائيل دولة في واالجتماعي

. والهويات األديان، الحضارات، من متنوعة تشكيلة من يتألف واألشكال، الوجوه متعدد مجتمع هو اإلسرائيلي المجتمع إن

 بالمسؤولية الحس خالل من وذلك المختلفة أطيافهم على مواطنيها، كافة احترام عليها ما ًلزا أنه الدولة ترى ولهذا

 .والتضامن

 من كل حقوق تحترم أن المؤسسة هذه على بد ال وذلك شتى، اهتمام مجاالت في" مختلفة" لقاءات التربوية المؤسسة توفر

 إسرائيل دولة يقود الذي القطري البرنامج في الدولي الميثاق وتطبيق التعليم نعمق أن علينا بأنه أعلنا ولهذا إليها، يأتي

 .فاضل مجتمع إلى تؤدي التي معيشية كثقافة ،"أنا هو اآلخر" -اليوم

 كذلك. الطالب حقوق وتطبيق الطفل حقوق ميثاق تطبيق هو عملها جل شعبة إسرائيل، دولة في التربية وزارة في تعمل
 األوساط في المحلية السلطات وفي التربية جهاز في الميثاق لتطبيق منظمة تربوية بمسارات قدما ً الدفع وظيفتها من

 .المختلفة والقطاعات
 لمنظمة التابع إسرائيل صندوق مع بالتعاون االنجليزية باللغة للتو صدرت التي بها لتتمعنوا إرشاد كراسة بهذا مرفق

 ...إسرائيل في" يونيسيف"
 .بها توصون إضافية تربية لنظم تعليمية -تدريسية مواد نشاطر أن يسرنا
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Tova Ben Ari – Superviseur en chef de l'application de la Loi relative aux droits des étudiants 

Maître Muriel Matalon – Présidente d'UNICEF Israël  
 
 


