
 

 

 
 يرق السيد فادي

 للتربية  المدير العام

 وزارة التربية والتعليم العالي

 بيروت، لبنان

 

 مروان حمادة السيد، والتعليم العالي معالي وزير التربية نسخة إلى:

 

 2018أغسطس/آب  14

 

 ، المحترم يرق فادي المدير العام سعادة

 تحية وبعد،

 

المتعلقة بتعليم األطفال ذوي االحتياجات  2018يوليو/تموز  2في  أراسلكم ردا على رسالتكم المؤرخة

الخاصة في لبنان. نشكركم على تزويدنا بالمعلومات اإلضافية عن جهود وزارة التربية والتعليم العالي 

التعليم. نقدر فرصة العمل مع مكتبكم على هذه في حق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  فعيللت

وزارة لتطبيق الدمج المدرسي. كما نرحب، على وجه القضية ونرحب بالخطوات التي تتخذها ال

  .الدمج المدرسي كـ "مسار ال رجوع عنه"تجاه الخصوص، بااللتزام الذي قمتم به 

 

 رسالتكم.  في نقاطالكما أغتنم هذه الفرصة لإلجابة عن بعض 

 

في ما يتعلق بالنقطة الثالثة من رسالتكم حول توقيت نشر التقرير واإلشارة إلى برنامج الدمج المدرسي 

زمني بين البحث ونشر التقرير نظرا لعملية التجريبي: كما هو الحال مع جميع تقاريرنا، هناك فرق 

لتقرير بوضوح بأن البحث أن يخضع لها كل تقرير. يشير قسم المنهجية في ا ينبغيشاملة التي الالتدقيق 

، وكما تعلمون، نُشر التقرير في مارس/آذار 2017أجرَي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 

لبنان وحقوق الطفل واالحتياجات مختصين ب خبراء داخليين 9بعد عملية تدقيق وتحرير شملت  2018

 اجات الخاصة. باإلضافة إلى خبراء لبنانيين في مجال الحقوق واالحتي ،الخاصة

 

 22التربية برنامج الدمج المدرسي التجريبي في  وزارةمن رايتس ووتش إطالق وحضر ممثل عن هي

البرنامج التجريبي خطوة إيجابية تجاه الدمج المدرسي في لبنان، ونشهد يُشكل . بينما 2018مايو/أيار 

قلقون من أن شروط هذا البرنامج ننا إال أ على الوقت والموارد والجهود المبذولة في تأمين حق التعليم،

، رغم خطابات ألقيت خالل حفل اإلطالق التجريبي ال تشمل سوى بعض فئات االحتياجات الخاصة

وركزت على الدمج للجميع. نود تشجيع وزارتكم على توسيع البرنامج التجريبي لتحقيق دمج أشمل 

يحتاجون دعما أكبر. ينص القانون الدولي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من بينهم األطفال الذين 

لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، على أن جميع األطفال يملكون الحق في التعليم 

 االبتدائي المجاني واإللزامي بعيدا عن أي تمييز. 

 

 ستثني األطفالتعميم أو قرار يفي ما يتعلق بالنقطة الخامسة من رسالتكم، نفهم أن الوزارة لم تصدر أي 

ذوي االحتياجات الخاصة، وأورد تقريرنا تصريح خبير بعدم وجود سياسة مماثلة. لكن، بناء على 

طفل من ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم ومسؤولين حكوميين وخبراء  200مقابالتنا مع أكثر من 

تكن في شؤون االحتياجات الخاصة وموظفي التعليم، أصبح واضحا أن االستثناء يحصل حتى لو لم 

هذه سياسة الوزارة. ونشجعكم على إجراء تعديالت على مشروع المرسوم التطبيقي الذي ذكرتموه 

"(، وإزالة العبارة 8/17/2011تاريخ  150 مشروع مرسوم تطبيقي لقانون التعليم اإللزامي رقم)"

وال الحاجة ، رسةإلستبعاد التلميذ عن المد عائقا  كافيا بحد ذاتهاالمسطرة: "على ان ال تشكل اإلعاقة 
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
 المديرة ة، نائبفقيه الم

 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن
 

 اللجنة االستشارية

 بيراتيس، المديرة كاثرين

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش
 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 شيفيغنيبول 

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان
 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت

 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

 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 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

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج
 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية

 

 

 
 

 

 هيومن رايتس ووتش

 7بناية ساغا، الطابق 

 طريق الشام، الصيفي

 بيروت، لبنان

 01217670هاتف: 

 01217635فاكس: 

 beirut@hrw.orgبريد إلكتروني: 
 

 

 

 

 



". هذه العبارة مبهمة وتبدو وكأنها تسمح باستثناء األطفال على أساس إعاقتهم الحقيقية الى تكييف اإلجراءات بما يالئمه

أو المتصورة، باإلضافة إلى عوامل أو اعتبارات أخرى. ينبغي أال يُمنع أي طفل، حتى من لديه احتياجات خاصة، في 

 نشجع الوزارة على نشر المرسوم التطبيقي وتنفيذه. أي حال من دخول المدرسة. 

 

غير أننا قلقنا من قراءة ما ورد في النقطة الخامسة من رسالتكم، كيف يبدو أن الوزارة تدعم التعليم المنفصل، على أنه 

، وجدنا ". في سياق أبحاثنااإللزامي األساسي ال يتجزأ من نظام التعليم "مناسب" في مدارس ومعاهد خاصة كـ "جزء

أن موارد التعليم في عدد كبير من هذه المؤسسات ذات نوعية متدنية، ومعظمها غير مصنفة كمدارس في وزارة التربية. 

ويثير غياب مراقبة نوعية التعليم، واالعتماد على آليات تقييم ضعيفة، ونقص الموارد المناسبة، القلق حيال كون هذه 

  المؤسسات تفي بحق األطفال بالتعليم.

 

باإلضافة إلى ذلك، هذا النوع من نظام الفصل الذي يعزل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عن مجتمعاتهم قد يؤدي 

إلى تهميشهم ويرسخ التمييز. في ما يتعلق بوضع األطفال في مؤسسات داخلية، يملك جميع األشخاص من ذوي 

مؤسساتية الطويلة األمد ليست بديال مناسبا للعناية العائلية اإلحتياجات الخاصة الحق بالعيش في مجتمعاتهم. فالعناية ال

ألي طفل، إن كان من ذوي االحتياجات الخاصة أم ال. حتى المؤسسات التي تملك موارد ممتازة ال تستطيع استبدال 

تترك  العائلة، وقد أظهر بحث أجراه صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( وآخرون أن الحياة في المؤسسات قد

 عواقب وخيمة على نمو األطفال الجسدي والمعرفي والعاطفي. 

 

نشجع وزارتكم، باإلضافة إلى وزارة الشؤون االجتماعية، على تطوير خطة دمج مدرسي لتأمين دمج أوسع لألطفال 

الجتماعية ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، وإلعادة تعريف دور المؤسسات الممولة من وزارة الشؤون ا

 على أنها مراكز تقدم الدعم خارج المناهج الدراسية وخدمات دعم أخرى لتلبية احتياجات التعليم والنمو. 

 

أعبر لكم مجددا عن تقديري اللتزامكم بهذه القضية والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي تجاه الدمج 

أو الفاكس  *************االتصال بي عبر البريد االلكتروني  المدرسي. أتطلع إلى متابعة نقاشنا. يمكن

***********  

 

 االحترام، فائق التقدير و مع

  

 فقيه الم

 مديرة مكتب بيروت

 مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا ةنائبة مدير

  رايتس ووتشهيومن 

 

 

 

 

 

 

 

 


