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  فادي يرقاألستاذ 
  المدير العام للتربية

    وزارة التربية والتعليم والعالي
  بيروت، لبنان

 
  ،حضرة األستاذ فادي يرق

  تحية طيبة وبعد، 
 

جهودنا لفهم وضع في مساعدتكم طلبا لهيومن رايتس ووتش" " عن نيابةً  مأكتب إليك
 . الخاصة االحتياجاتاألطفال ذوي بما يتعلق  فيالتعليمي 

 
 حقوق اإلنسانلحماية تكرس نفسها  ،هيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية مستقلة

حول  انحن حاليا نجري بحث بلدا حول العالم. 90أكثر من  علىتعمل ، وهاوالدفاع عن
 واقع األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة في لبنان.

  
معنا  جتماعلاليتاني عميساء ا غريب وريت السيدتان كرسته الذيت نحن ممتنون للوق

نأمل في مواصلة متابعة العمل الذي تقوم به الوزارة لدعم حق  اذار./مارس 22في 
 م.يالخاصة في التعل االحتياجاتاألطفال ذوي 

 
نطلب منكم اإلذن بلقاء ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي في مقر الوزارة في 

 .جهود الوزارةللتحدث معهم عن  لبنانع أنحاء في جميها بيروت وفي مكاتب
 

 العادية والمعروفة يارة المدارس الرسميةإذن بزلحصول على نطلب ا إضافة إلى ذلك،
التي تضم األطفال ذوي اإلحتياجات  والشوف في عكار وبيروت والهرمل والنبطية

  الخاصة (يرجى العثور على القائمة ادناه).
  

المشرفين لفهم أفضل للبيئة التي يتعلم فيها األطفال ذوي نود التحدث مع المعلمين و
، على حدة، مع طالب ممن التحدثباإلحتياجات الخاصة. إضافة إلى ذلك، نحن نرغب 

التحدث مع بنرغب إن أمكن،  .أهاليهمموافقة  بعدحتياجات خاصة لديهم أو ليس لديهم ا
ياجات الخاصة لكي يكون حتأطفال من مختلف األعمار ولديهم أنواع مختلفة من اال

بحثنا ُممثال لتجارب األطفال الواسعة والمتعددة. يمتلك باحثونا خبرة مهنية واسعة في 
حتياجات الخاصة في مجموعة متنوعة من إجراء المقابالت مع األطفال ذوي اال

الخلفيات التعليمية وغيرها وفي العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. سنجري 
لمحاولة اإلجابة بشكل أفضل على األسئلة المرفقة.مقابالت   
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  التنفيذي دير، المكينيث روث
  ننواب المدير التنفيذي:

ميشيل الكسندر، مبادرات التنمية والمبادرات
  العالمية

  كارول بوجرت ، العالقات الخارجية
  إيان ليفين، تنسيق البرامج

  تشاك لوستيغ، تنسيق العمليات
  برونو ستاجنو، المناصرة

 إلتصاالت والتواصلا ةإيما دالي، مدير
 العام ةدينا بوكيمبنر، المستشار

جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات
 ومديري البرامج شعب

 براد آدامز، آسيا
 دانيال بيكيل، أفريقيا

الواليات ،مورينو-اريا ماكفارالند سانشيزم
  المتحدة األميركية

 األميركية أليسون باركر، الواليات المتحدة
واليات المتحدةخوسيه ميغيل فيفانكو، ال

 األميركية
 ارة ليا ويتسون، الشرق األوسط وشمال أفريقياس

 هيو ويليامسون، أوروبا وآسيا الوسطى
ذوي اإلحتياجاتشانثا راو باريغا، حقوق 

 الخاصة
 الحاالت الطائةبيتر بوكايرت، 

 نيف، حقوق الطفل-زاما كورسن
 ريتشارد ديكر، العدالة الدولية

 بيل فريليك، حقوق الالجئين
ال التجارية وحقوقأرفيند غانيسان، األعم

 اإلنسان
 ليسيل جيرنولتز، حقوق المرأة

 تسلحستيف غوز، ال
 ديدريك لوهمان، الصحة وحقوق اإلنسان

المثليين والمثليات وثنائيي الجنسغرايم ريد، 
  ومتغييري النوع اإلجتماعي

 مدراء المناصرة
 فيليب بولوبيون، األمم المتحدة، نيويورك

 لماريا لورا كانينيو، البرازي
 كاناي دوي، اليابان

 جان ماري فارديو، فرنسا
 ميناكشيانغانغولي، جنوب آسيا
 تيسيكيكاسامباال، جنوب أفريقيا
 لوت ليشت، االتحاد األوروبي

 سارة مارغون، واشنطن 
 ديفيد مفام، المملكة المتحدة
 وينزل ميشالسكي، ألمانيا

 إلين بيرسون، أستراليا
  جنيف جولييت دي ريفيرو، األمم المتحدة،

  مجلس اإلدارة:
 رئاسة مشتركحسن المصري، 

 رئيس مشتركجويل موتلي، 
 ويندي كيس، نائب الرئيس

 سوزان مانيلو، نائبة الرئيس
 شريبر، نائب الرئيس -جان لويس سيرفان 

 سيد شاينبرغ، نائب الرئيس
 جون ج. ستودزينسكي، نائب الرئيس

 . فيشش، أمين الصندوقج مايكل
 بروس رب، سكرتير

 ارين أكمانك
 خورخي كاستانيدا

 توني إليوت
 . جيليرتإ مايك

 هينا جيالني
 بيتسي كاريل

 روبرت كيسان
 كيمبرلي مارتيو إيمرسون

 أوكي ماتسوموتو
 باري ماير

 أويف أوبراين
 بالت  جوان

 ايمي راو
 نيل ريمر

 فيكتوريا ريسكين
 غراهام روبسون

 شيلي روبين
 . ريانبكيفن 

 السفير روبن ساندرز
 ير سوالناخافي

 نيلسن- سيري ستولت
 داريان دبليو سويغ

 جون تايلور
 ايمي ابراج

 ماري واربورغ
  كاثرين زنستروم
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حتياجات الخاصة بإمكانية ود الوزارة في تزويد األطفال ذوي االهأن نأخذ بعين اإلعتبار جهدفنا 
في إن استجبتم لطلبنا هذا سنكون ممتنين لذا الحصول على التعليم بأسرع وقت ممكن في بحثنا. 

 أقرب وقت ممكن.
 

  أو على الرقم ************عبر البريد اإللكتروني على عي م التواصل ميمكنك
سأكون ممتنة إن تمكنت من االلتقاء بكم لمناقشة أي أسئلة لديكم متعلقة بهذا أيضا، . **-****** 

 الطلب.
  

 
.2017مارس/اذار  28نأمل أن نختتم بحثنا قريبا لذلك نقدر أي إستجابة بحلول   

 
 هتمامكم.در انق
  

 فائق االحترام، وتفضلوا بقبول
______________________________   

   فقيه الم
  مديرة قسم شمال أفريقيا والشرق األوسط ةنائب

  هيومن رايتس ووتش 
  

  الئحة المدارس:
  

  عكار:
  مدرسة منيارة الرسمية للبنات

  مدرسة حرار الرسمية المختلطة
  مدرسة حلبا الرسمية للصبيان
  مدرسة برج العرب الرسمية

  وس عكار الرسميةمدرسة ق
  مدرسة تل عباس الرسمية

  مدرسة عكار العتيقة الرسمية المختلطة
  الرسمية المختلطة شمدرسة مشم

  مدرسة حنيدر الرسمية المختلطة
  مدرسة فنيدق الرسمية

  مدرسة مشتى حمود الرسمية المختلطة
  مدرسة مجدال الرسمية المختلطة

  
  بيروت:

  (فردان) ثانوية شكيب إرسالن
  ريك الرسميةحارة الح

  مدرسة األشرفية الرسمية المتوسطة
  مدرسة زقاق البالط الرسمية المختلطة 
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  مدرسة البسطة األولى الرسمية للصبيان
  مدرسة محمد شامل الرسمية اإلبتدائية
  مدرسة أمين بيهوم اإلبتدائية الرسمية

  مدرسة رميل الظريف الرسمية المختلطة
  مدرسة جابر أحمد الصباح الرسمية

  الرسمية المختلطة المتوسطةسة الغبيري الثانية مدر
  

  الشوف:
  مدرسة مزرعة الشوف المتوسطة الرسمية

  مدرسة بعقلين الرسمية
  ية الرسميةرمدرسة المغي

  مدرسة نيحا الشوف الرسمية المتوسطة
  مدرسة شحيم األولى الرسمية

  مدرسة برجا الرسمية المتوسطة
  مدرسة كفرنبرخ اإلبتدائية

  
  هرمل:ال

  رسة تل مسعود اإلبتدائية الرسمية مد
  مدرسة الهرمل الرسمية المتوسطة

  مدرسة الهرمل األولى الرسمية
  مدرسة الهرمل الثانية المتوسطة

  
  النبطية:

  مدرسة زبدين الرسمية
  مدرسة جرجوع الرسمية
  مدرسة عين قانا الرسمية

  الرسمية المتوسطة بريقعمدرسة 
  
  
  
  

  ها:األسئلة التي نأمل اإلجابة علي
  

 ؛المدرسة اسم 
 ؛وعمر المعلم/المشرف اسم 
 ؛الخلفية التعليمية أو إن تواجدت أي خبرة في تعليم األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 ؛المدرسة بشكل خاص هذه مدة العمل كمعلم/مشرف بشكل عام ومدة العمل في 
 ؛ساتذة في المدرسةعدد األ 
  ؛في المدرسةاإلجمالي عدد الطالب 
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 للطالب؟ ةالتي يتم تعليمها؟ ما هي الفئة العمري ما هي الصفوف 
 ما هي المواد؟ 
 حتياجات الخاصة؟ذوي اال من هل هناك أي تالميذ 
  ؟(أو "اإلعاقات") نواع االحتياجاتهو عدد هؤالء التالميذ؟ وما هي أ نعم، ما إذا-
  ؟ذاال، لما إذا-
 طفال ذوي اإلحتياجات ألاالمعقولة لتمكين  دابيرتخذت لتأمين التما هي الخطوات التي ا

 الخاصة من الوصول إلى حقهم في التعلم؟
  ما هو عدد الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يخضعون إلمتحان البريفيه؟ وما هو عدد

 الذين يتلقون التجهيزات الالزمة إلمتحان البريفيه؟
 متحانات النهائية في ما هو عدد الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يخضعون لال

نواع ؟ وما هي أمتحانات النهائيةمدرستكم؟ ما هو عدد الطالب الذين يتلقون التجهيزات لال
 هذه التجهيزات؟

 ما هي أنواع التجهيزات التي يتلقاها أطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة في مدرستكم؟ 
o ؛حتياجات الخاصةقد يختلف السؤال بحسب اال  

 تياجات الخاصة في نفس الصف مع غيرهم من الطالب؟حاال هل يدرس الطالب ذوو 
 الخاصة؟  االحتياجاتطالب ذوي ال أمين حاجاتن أي تدريب على تعليم وتوهل يتلقى المعلم

يب؟ متى تلقوا التدريب؟ وما هو إذا نعم، ما هو نوع التدريب؟ من يدربهم؟ ما هي مدة التدر
 ساتذة الذين تلقوا هذا التدريب؟عدد األ

 ة لتحسين الممارسات الحالي علىالشخص الذي أجريت معه المقابلة أي تغييرات  هل يقترح
  على تعليم جيد؟إلحتياجات الخاصة فرص حصول األطفال ذوي ا

 الجسدية (منحدرات، قضبان،  الخاصة حتياجاتهل المدرسة مجهزة ومتاحة لذوي اال
 الخ...)؟

 يا؟ كيف يتم تحديد هذه الكلفة؟ ما حتياجات خاصة سويم األطفال مع وبدون اما هي كلفة تعل
هي مصادر التمويل لتغطية تكلفة تعليم األطفال، مثال وزارة الشؤون اإلجتماعية أو األهل أو 

 مصدر خاص أو من؟
  الب في مدرستكم؟ هل هناك سياسات الط لتأديبما هي السياسات او اإلجراءات المتبعة

اإلجتماعية)؟ هل -وي اإلحتياجات النفسيةالخاصة (تحديدا ذ االحتياجاتخرى لألطفال ذوي أ
 يتم تبليغ األهل في حال معاقبة أي طفل؟

 ذا نعم، ما هي المخالفة التي قام بها، وما تأديب أي معلم خالف السياسات المتبعة؟ إ هل تم
 هي العقوبة التي اتخذت بحقه؟ متى حدث هذا األمر؟ وهل تم تبليغ األهل؟

 ل واألهل لتقديم شكاوى في مدرستكم؟ ما هو معدل الشكاوى ما هي الطريقة المتاحة لألطفا
  كانت نتائج تلك الشكاوى؟ماذا التي تتلقونها سنويا؟ و

  
 
  
 


