
 

 

 القاضي عبدهللا أحمد

 لعامالمدير ا

 وزارة الشؤون االجتماعية

 بيروت، لبنان

 

 فبراير/شباط   الثالثاء

 

 ،القاضي عبدهللا أحمدسعادة 

 

أبعث لكم بهذه الرسالة باسم "هيومن رايتس ووتش" اللتماس عقد اجتماع معكم 

تعزيز حقوق األطفال وزارة الشؤون االجتماعية ل جهودللحصول على معلومات حول 

 وحمايتها في لبنان. ت الخاصةذوي االحتياجا

 

هيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان 

جراء بحث عن بلدا حول العالم. نحن اآلن بصدد إ ل في أكثر من ، وتعموحمايتها

في لبنان، بما في ذلك قدرتهم على الحصول  ذوي االحتياجات الخاصةوضع األطفال 

 داخل مجتمعاتهم المحلية.يم والخدمات على التعل

 

نحن ممتنون كثيرا للسيدة ماري الحاج والسيدة ماجدة جبيلي لقبولهما بإجراء اجتماع 

 فبراير/شباط أّولي معنا في 

 

في  ذوي االحتياجات الخاصةسنكون ممتنين لكم إن ساعدتمونا على فهم وضع األطفال 

األسئلة المرفقة بهذه  عنوقهم وحمايتها، باإلجابة حق عزيزلبنان، وجهود الوزارة لت

 إبرازالرسالة أو بعقد اجتماع مع موظفينا في أي وقت يناسبكم. نعتقد أن من المهم 

 جهود الوزارة حول هذه المسألة في أبحاثنا.

 

نتطلع إلى ردّ منكم.

 .fakihl@hrw.org :أرجو أال تترددوا في التواصل معي عبر البريد اإللكتروني

 

 مع فائق االحترام والتقدير،
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
 المديرة ة، نائبيهلمى فق

 إريك غولدستين، نائب المديرة

 جو ستورك، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش
 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان
 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان

 خالتيوسف 
 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ

 تاماسيبي سوزان
 مصطفى تليلي

 

 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،

 والمبادرات العالمية

 برامجن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ الايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات
 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 إيما دالي، مدير االتصاالات

 باربرا غولييلمو، مدير المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج

 س روس، مدير القانونية والسياسيةجيم
 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية
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 لمى فقيه

نائبة مديرة 

قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 هيومن رايتس ووتش

 

 

ملحق األسئلة
 

ألطفال تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية إلى اما أنواع الخدمات والمساعدات والبرامج التي  •

أي خدمات ومساعدات وأسرهم؟ نحن مهتمون بشكل خاص ب الخاصة ذوي االحتياجات

.ذوي االحتياجات الخاصةموجهة إلى تعليم األطفال وبرامج 

)بما في ذلك التعليم وإعادة التأهيل( التي تمنحها الوزارة للمدارس  دعمال هو حجمما  •

ذوي فال لألطتمنحه ي ذال الدعمالحكومية، والمدارس الخاصة، والمؤسسات؟ وما حجم 

وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية؟ االحتياجات الخاصة

صادرة عن الوزارة؟ وما هي معّوق" بطاقة ـ "سنة( الحاملين ل -ما هو عدد األطفال ) •

هذه البطاقة لهم؟ وما هي إجراءات الحصول منحها الحقوق واالمتيازات والمساعدات التي ت

؟المعّوقعلى بطاقة 

وخاصة العائالت التي لها أطفال  –ون االجتماعية مع الجمهور كيف تتواصل وزارة الشؤ •

 ومنهاحول الخدمات والمساعدات والبرامج المتاحة،  – من ذوي االحتياجات الخاصة

البرامج التعليمية؟

:ودعم هذه المؤسسات المؤسسات المتعاقدة مع الوزارةفي برامج وضع البالنسبة إلى  •

o سسات المتعاقدة مع الوزارة التي تدعم األطفال ذوي يُرجى مدّنا بقائمة بجميع المؤ

االحتياجات الخاصة. ما عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين تدعمهم 

الوزارة في كّل مؤسسة؟ وما عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في كل 

 مؤسسة؟

o ّل طفل من ما حجم األموال التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية لكّل مؤسسة، لك

ذوي االحتياجات الخاصة؟ وإن كان المبلغ غير ثابت، فما هي العوامل التي يتغير 

المبلغ على أساسها؟ هل تؤثر هذه العوامل على إجراءات قبول األطفال في 

مؤسسات معينة؟

o ؟ وكم ذوي االحتياجات الخاصةألطفال هي المؤسسات التي تقدّم تعليما إلى ا ما

ين على هذا معترفا به؟ وما عدد األطفال الحاصلتقدّم تعليما عددها؟ وأّي مؤسسات 

قامة، توفر اإل النوع من التعليم؟ وفي الحاالت التي ال يوجد فيها تعليم في مؤسسات

على أي تعليم  ذوو االحتياجات الخاصةبحسب علمكم، هل يحصل األطفال 

تعليم في الحاصلين على  ذوي االحتياجات الخاصةخارجها؟ ما عدد األطفال 

المدارس الحكومية؟ ما هي المدارس التي يرتادها هؤالء األطفال؟

o معترف  الذين يدرسون في مدارس ذوي االحتياجات الخاصةألطفال بالنسبة إلى ا

نجاح الطالب  نفي مؤسسة ما، هل توجد أي إحصاءات ع بها أو غير معترف بها

لتعليم في هذه المؤسسات؟هل تم وضع أي منظومة لمراقبة جودة اوونسب التخّرج؟ 



o  ذوي لألطفال  العاديةهل توفر الوزارة خدمات نقل من وإلى المؤسسات والمدارس

؟االحتياجات الخاصة

o  ذوي ألطفال إلقامة ا دعما؟ وأّي منها تقدم اإلقامةما هي المؤسسات التي تقدّم رعاية

؟االحتياجات الخاصة

o  ذوي االحتياجات ما هي آليات المراقبة الموجودة لضمان احترام حقوق األطفال

في المؤسسات؟ يُرجى وصف هذا الدور الرقابي إن ُوجد. الخاصة

o  من يعمل في آلية المراقبة؟ كم عدد زياراتهم للمؤسسات؟ وما هي المعايير المعتمدة

في التقييم؟

o  ن ممن التبليغ عن بواعث قلقها  ائالتالعتمكن هل توجد آلية خاصة داخل الوزارة

كان األمر في المؤسسات التي تدعمها الوزارة؟ إن  المعاملة التي يلقاها األطفال

ة؟ وكيف خيراأل استلمتها الوزارة في السنوات الخمس التي كذلك، فما عدد الشكاوى

 ةذوي االحتياجات الخاصُمتاحة لألطفال  للشكاوىية تتم معالجتها؟ وهل توجد آل

داخل المؤسسات؟

o الخدمات التي تقدمها، هل تراقب وزارة الشؤون االجتماعية أو تمّول أو نطاق  ضمن

لتدريب المعلمين ومقدّمي الرعاية العاملين مع األطفال  دعم آخرتنظم أو تقدّم أي 

؟ذوي االحتياجات الخاصة

ول على تعليم من وجهة نظركم، ما هي أكبر التحديات التي تواجهها العائالت في الحص •

البرامج التي تقدمها وزارة  نطاق سمحذوي االحتياجات الخاصة؟ هل يخاص باألطفال 

رات األخرى ومقدمو الخدمات الوزاتلبي الشؤون االجتماعية بتجاوز هذه الصعوبات؟ هل 

ات التي ال تغطيها وزارة الشؤون االجتماعية؟اآلخرون الحاج

الشؤون االجتماعية في إيصال المساعدات إلى عائالت ما هي التحديات التي تواجهها وزارة  •

؟ كيف يُمكن للوزارة أن تتجاوز هذه الصعوبات؟ ما هي ذوي االحتياجات الخاصةاألطفال 

المجاالت التي تعتقدون أنه يجب تحسين البرامج وخدمات اإليصال فيها؟

ال في مؤسسات ما هي القوانين أو التوجيهات اإلرشادية التي يتم بموجبها وضع األطف •

 الرعايةإحدى مؤسسات  ؟ هل توجد حدود زمنية لبقاء طفل فيالتي توفر اإلقامة الرعاية

فيها وزارة الشؤون االجتماعية ما إذا كان يجب  قيّمت ؟ هل توجد حاالتالتي توفر اإلقامة

عن آبائهم وأمهاتهم بشكل قانوني؟ وإن كان األمر  ذوي االحتياجات الخاصةفصل األطفال 

ما هي إجراءات القيام بذلك؟ القانون الذي يتم بموجبه الفصل؟  ذلك، فما عدد هؤالء؟ ما هوك

وفي هذه الحالة، من يصير الوصّي القانوني على الطفل؟

 ما هي هل تتبنى الوزارة سياسة لضمان احترام دائم لمصالح الطفل الفضلى؟ كيف تحددون •

 مصالح الطفل الفضلى؟ 

 

 

 

 

 

 


