
 
  

  

  

  دولة اسرائيل

  ديوان وزيرة التربية والتعليم

  

   20.11.2006اليوم العالمي للمحافظة على حقوق الطفل 

  المربّّون االعّزاء ،

  موضوع التزام المجتمع فيالم علىفي اليوم العالمي للمحافظة على حقوق الطفل يترّآز الحوار التربوي في الدولة والع

 ةهذا االلتزام مشترك لنا جميعا، صغارا وآبارا، وهو األرضّي. طفال اسرائيلجميع أالمحافظة على حقوق واحترام 

  . التي يبنى عليها المجتمع الديمقراطي التربوّية

ع منهم  حقوقهم تتوقّّفال وتربيتهم ألنه الى جانب المحافظة علىدولة اسرائيل ملزمة بالمحافظة بشّدة على حقوق األط

 األطفال الذين يعرفون حقوقهم يعرفون ايضا احترام حقوق اآلخرين ، .اعّية وقومّية التحّلي بمسؤولّية شخصّية، اجتم

هم يتعّلمون أن الحق الموجود عندهم هو حق موجود عند آل طفل آخر، تماما عند آل انسان صغير بدون فرق في الدين 

  .، االنتماء، القومّية  والجنس 

لكل من !" ال" جسمهم ومن حّقهم أن يقولوا  علىحّقال رفوا أّنه يملكونز التربية والتعليم يجب أن يعالتالميذ في جها

أن يصغوا اليهم باحترام ، هم يجب الحّق ينتهك خصوصيتهم ،هم يجب أن يعرفوا أن لهم الحّق في التعبير عن رأيهم و

ضائقة ، هم يجب أن أن يعرفوا أّن لهم الحّق في التعّلم ،في الحصول على خدمات الّصحة والحصول على دعم وقت ال

  .ها في اطار المدرسة عندما يتم انتهاك حقوقهم يلايعرفوا آل الجهات المهنية التي بامكانهم الّتوّجه 

بمثابة مرشدين لنحو مليون ونصف تلميذا، الذين ينظرون اليكم يومّيا ويراقبون سلوآكم أنتم ، اّيها المرّبون ، 

اليوم العالمي للمحافظة على حقوق الطفل أعّد ليطرح  . ويتعّلمون آيف يفّكرون، يعّبرون، يمنحون، يتعّلمون ويصغون 

في اطار المدرسة مهّم جّدا أن نؤّآد أمام  .  الطفلالحقوق العديدة لكل طفل في المدرسة وفي آل مكان آخر يتواجد به

حّقهم في أن يكونوا شرآاء في آل القرارات التي لها عالقة بهم في المدرسة مثل اختيار الفروع ، على التالميذ 

  .ودورهم على التأثير والتغيير من خالل مجلس الطالب المشارآة في وضع دستور المدرسة وفي اللجان المدرسّية ، 

لمي للمحافظة على حقوق الطفل من خالل االستفادة من ايوم العال منكم اّيها المديرون والمرّبون أن تشيدوا بأنا أتوّقع

     :  المعلومات والفعالّيات الموجودة في موقع حقوق الطفل التابع لوزارة التربية والتعليم 
 htm.chukim/zchuyot/il.gov.education.www://http                                                
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