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 المديرية العامة للتربية       

  

  

 حضرة السيدة لمى فقيه المحترمة، 

،  16/5/2018، وعطف ا  على رسالتنا اإللكترونية تاريخ 16/5/2018بعد إطالعنا على رسالتكم تاريخ 

 نجيبكم باآلتي : 

اللبنانية عبر  المتعلق بتأمين حقوق المعّوقين تخّصص الحكومة 220/2000منذ صدور القانون رقم  ا:أول 

وزارة الشؤون اإلجتماعية إعتمادات سنوية لرعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة وتعليمهم في مؤسسات متخّصصة 

بعد تشخيص أوضاعهم في المركز النموذجي للمعوقين وبرنامج تأمين حقوق المعوقين التابعين لوزارة الشؤون 

من بينهم مربّي تقويمي ومعالج نطق ومعالج حسي  اإلجتماعية حيث يوجد أطباء، ومجموعة من اإلختصاصيين

حركي، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم العالي تأمين التعليم لجميع التالمذة دون إجراء التقييم الرسمي ،ووضع 

 الخطة الفرديةّ ومتابعة تطبيقها منعا  إلزدواجية المهمة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية. 

ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في التّعليم يتطلّب تعزيز نظام تعليمّي وتعلّمّي وإنطالقا  من كون حق ا

جامع على جميع المستويات، ويحتاُج إلى فتراٍت غير قصيرة توصال  الى تمكينهم من الحصول على التّعليم 

مية الى اإلستجابة الى دون تمييز، تتوالى خطوات وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية الرا

 "لجنة تحديد أوضاع ذوي االحتياجات التّربويةّ متطلباتهم على مختلف األصعدة وفي مقدمها ما تضطلع به 

تاريخ  9533" التي شّكلت بموجب المرسوم رقم الخاّصة لجهة اإلمتحانات الّرسميةّ للّشهادة المتوّسطة

التّربويةّ الخاّصة والحاالت المرضيةّ، بحيث تقترح هذه ، لجهة دراسة ملفاّت ذوي االحتياجات 17/12/2012

اللّجنة ما يتناسب مع كل حالة معروضة أمامها في ما خّص االمتحان الّرسمّي للّشهادة المتوّسطة، بعد دراسة 

الملف ومقابلة كّل تلميذ، على أْن يصدر قرار اإلعفاء من الّشهادة المتوّسطة للحاالت التي تستوجبه قبل بدء 

الدّورة العاديةّ لإلمتحانات الّرسميةّ، وتستمّر في عملها لغاية انتهاء الدّورة اإلستثنائيةّ لكّل عام دراسّي.  وفي 
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مطلق األحوال، وبما انَّ اإلمتحانات الّرسميةّ هي المفصل األساسّي  في عمليةّ التقّييم الوطنّي للمتعلّمين، ومن      

 المديرية العامة للتربية  

  

هم ذوي الّصعوبات التّعلّميةّ واالحتياجات الخاّصة، تمَّ تخصيص غرف ضمن المراكز، وذلك من أجل تقريب بين

 المسافات وتسهيل وصولهم ومغادرتهم مراكز االمتحانات . 

جاء في التقرير أن منظمة "أوبن مايندز" قدّمت معداّت ودفعت تكاليف تأهيل مدارس ودّربت معلمين،  ا:ثاني ا

) مدارس 9) مدارس خاصة و(6مدرسة فقط من بينها( 15كثر من مليوني دوالر أميركي لتغطية حوالي بكلفة أ

، ويتبيّن من ذلك الكلفة المرتفعة جدا  لدعم التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة لجهة التعليم. ان هذا المبلغ لم 

ر من مئتي شخص من ذوي يقتصر على المدرس الرسمية بل شمل واألبحاث والخدمات التأهيلية ألكث

اإلحتياجات الخاصة، ما يعني ان ما أنفق على المدارس الرسمية منطقّي  لكون وزارة التربية والتعليم العالي 

ال تفرض أي نفقات أو رسوم إضافيةّ على التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة والصعوبات التعلّمية مهما كان 

ية والتعليم العالي تقدّم التسهيالت للجمعيات المهتمة في التعاون في نوعها. عالوة  على ذلك فإن وزارة الترب

 خدمة ذوي اإلحتياجات الخاصة في إطار عالقة تكاملية هادفة. 

 30، ليكون لديها 2018أورد التقرير أن وزارة التربية والتعليم العالي تخطط لبرنامج تجريبي لعام  ا:ثالث ا

، لم يأ ت  على ذكر تنفيذ 2018الذي أشار الى انه صادر في شهر آذار مدرسة رسميةّ دامجة. لكن التقرير 

المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، مّما يدّل على أن المعلومات الواردة فيه ال تعكس الواقع وهي 

طبيق الدمج المدرسي بحاجة الى تيويم. وال بدّ من اإلشارة الى ان إهتمام وزارة التربية والتعليم العالي بموضوع ت

يوم أصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي بشخص الدكتور حسن منيمنه بنا ء على  2011مستمّر منذ العام 

المتعلق بتطبيق الدمج المدرسي  24/2/2011تاريخ  2011م//320اقتراح المدير العام للتربية، القرار رقم 

مدارس للفترة التجريبية األولى. وما يمكن التشديد عليه ان الدمج ) 5لذوي اإلحتياجات الخاصة وإعتمدت فيه( 

 مسار ال رجوع عنه، لكنه بحاجة الى المزيد من الوقت واإلمكانات المالية لتحقيقه بالكامل . 
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ان المقابالت التي أجريت في وزارة التربية والتعليم العالي لم تشمل جميع الوحدات المعنية بتأمين  ا:رابع ا

يم وإجراء اإلمتحانات المدرسية والرسمية لجميع التالميذ .لذا، فان ما جاء في التوصيات الموجهة الى      التعل

 المديرية العامة للتربية  

  

وزارة التربية والتعليم العالي لجهة " ضمان أن جميع االمتحانات الرسمية تل بّي إحتياجات جميع األطفال ذوي 

خذ في اإلعتبار أن دائرة االمتحانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي تقوم اإلحتياجات الخاّصة " لم يأ

بتلبية التكييفات الواجبة لجميع التالميذ  17/12/2012تاريخ  9533تنفيذا  للمادة السادسة من المرسوم رقم 

ك تأمين المراكز وتسهيل ومن ضمنهم التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلّمية وإحتياجات خاّصة بما في ذل

 الوصول اليها، وفقا  للترتيب الوارد في البند أوال . 

ذكرتم ان عددا  من المديرين والمعلّمين يرفضون تسجيل تالميذ لديهم إحتياجات خاّصة وصعوبات ا: خامس ا

ار أو مستند رسمي تعلّميةّ، وهذا مستغرب ألن وزارة التربية والتعليم العالي لم تصدر يوم ا  أي تعميم أو قر

يرفض قبول أي تلميذ يرغب في ارتياد المدرسة. وأكثر من ذلك، فقد سبق للمديرية العامة للتربية ان أعدّت 

الذي نّص على ان ال تشكـّل  17/8/2011تاريخ  150مشروع مرسوم تطبيقي لقانون التعليم اإللزامي رقم 

ذ عن المدرسة، وال الحاجة الى تكييف اإلجراءات بما يالئمه، اإلعاقة بحّد ذاتها عائقا  كافيا  إلستبعاد التلمي

، قبل البت في 220/2000من القانون رقم  60وتؤخذ في اإلعتبار جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 

إعادة النظر بكيفية تعليم الولد المعّوق. كما تعتبر المدارس المتخصصة التي تؤمن تعليما  مالئما  لذوي 

جات الخاصة كمثل تعليم لغة اإلشارة، أو البرايل، وسواهما، جزءا  ال يتجزأ من نظام التعليم اإللزامي اإلحتيا

األساسي الذي يطال عددا  كبيرا  من األطفال المعوقين غير القادرين على متابعة البرنامج في مدارس عادية 

سمية، على ان تتولى لجنة مشتركة مع وزارة ،وتحظى بدعم وزارة التربية والتعليم العالي أسوة   بالمدارس الر

 الشؤون اإلجتماعية تضم ممثلين عن تلك المؤسسات التعليمية، تحديد شروط عملها وتكلفة التعليم فيها . 

تتابع إجتماعاتها برئاسة  220/2000وبالفعل فان اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين المنبثقة عن القانون رقم 

حيث تّمت متابعة مجريات تنفيذ قرارها المتخذ في  28/2/2018ة وآخرها كان بتاريخ المدير العام للتربي

والمتعلق بإعداد دراسة حول الوا قع الميداني  من  قبَل وزارة التّربية  13/9/2017اجتماعها السابق بتاريخ 
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الُمؤهّلة الستقبال الُمعّوقين،  والتّعليم العالّي بالتّعاون مع المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، وإحصاء المدارس

 وإحصاء المدارس الحاليةّ وإمكانيتّها إذا تمَّ تأهيلها وفق المناطق.  

 المديرية العامة للتربية       

  

في ما يتعلق باألرقام الواردة في تقريركم ،من الالفت اتجاهكم الى إعتماد األرقام التقديرية لليونيسيف  ا:سادس ا

عاما  التي تحدّد  14و 5العالمية والبنك الدولي لذوي اإلحتياجات الخاصة للفئة العمرية ببين ومنظمة الصحة 

% من سكان العالم، في حين ان أرقام المسّجلين رسميا  في لبنان ـ والتي أشار اليها التقرير 5نسبتهم بحوالي 

ومن غير  ،طفال   8558جيلهم، صراحة  ـ تبلغ وفقا  لبرنامج تأمين حقوق المعوقين الحكومي المكلف بتس

 المنطقّي إحالل رقم تقديري محل رقم ثابت بوثائق رسمية صادرة عن الدولة اللبنانية. 

ذكرتم في تقريركم ان المقابالت مع األطفال أجريت باللغة العربية بمساعدة مترجم يجيد اللغتين العربية  ا:سابع ا

األمور والمسؤولين باللغة اإلنكليزية أو العربية بمساعدة مترجم.  واإلنكليزية، كما أجريت المقابالت مع أولياء

وال بد هنا من التساؤل عن دقة الترجمة عندما يتعلق الموضوع بمسائل فنية مماثلة ونرى ان هذا األمر بحاجة 

 الى التدقيق أكثر فأكثر . 

علّمي المدارس الرسمية وعن أساليب تنسبون الى طبيب نفسي "بارز في لبنان" اإلدالء بمعلومات عن م ا:ثامن ا

التدريس وكأنهّا معلومات مؤكدة وموثقة ولديها سند موضوعي، وهذا مستغرب ألن العملية التعليمية سلسلة 

مترابطة يتجاوز تقييمها قدرة وكفاءة شخص واحد مهما بلغت، وان مثل هذا التقييم يحصل بالتعاون الوثيق مع 

ربية والتعليم العالي بعد وضع مؤشرات قياس علمية يستند اليها أي تقييم. الوحدات المختصة في وزارة الت

وخارج هذا اإلطار، يتولد من هذا التقرير إنطباع عن وجود ـ فكر مسبق إن لم نقل حكم مسبق ذات منح ى 

بل الد ّمج، في سلبي ـ على وزارة التربية والتعليم العالي وكأنها هي المسؤولة عن الثقافة المجتمع يةّ التي ال تق

الوقت الذي ترى فيه الوزارة ان مسألة الدمج هي مسار حتمّي توليه العناية واإلهتمام الالزمين ليتكلل بالنجاح 

 دون إحراق أي من مراحله حرصا  على إنجاحه. 
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توافقا  وإذ نقدّر إهتمامكم وجهودكم الرامية الى تحقيق صالح األطفال، نأمل ان يأتي أي من تقارير م وختاماا،

مع معايير البحث العلمّي إن لجهة إعتماد المعلومات والوقائع المحدثّة الصادرة عن المراجع الرسمية المختصة 

ال اإلكتفاء ببعض اآلراء الخاصة، أم لجهة الخالصات التي يتوّصل اليها. كما نغتنم هذه المناسبة لتجديد تقديرنا 

مية آملين ان يشكل إسهاما  في كسب التأييد      المديرية العامة لكل جهد مبذول من جانب المنظمات غير الحكو

 للتربية  

  

والمناصرة ألي قضية تنخرط في خدمتها، ونعرب لكم مجددا  عن أتّم اإلستعداد للتعاون الدائم معكم لجالء أي 

 لكتروني التالي : على البريد اإل **********موضوع في ضوء الوقائع الثابتة، ويمكنكم المتابعة مع السيدة 

 **********  أو رقم الهاتف**********

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  

بيانات االتصالحذف تم  ،للخصوصية
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