مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

الحق في التعليم

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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اعد المسودة األولى لهذه الدراسة د .خليل أبو رجيلي ،مستشار تربوي ،باشراف د .رمزي سالمه،
خبير التعليم العالي في مكتب اليونسكو اإلقليمي للدول العربية  -بيروت.
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مقدمة
الحق يف التعلم هو حق كل فرد ،أكان طف ًال أم يافعاً أم راشداً ،يف الحصول عىل تربية جيدة حيث تحرتم
كرامته ويتحقق منو شخصيته عىل أفضل وجه حتى يتمكن من تحقيق ذاته ويصبح عنرصاً فاع ًال يف
املجتمع.
ليس تحقيق هذا الحق بالسهولة التي نتصورها؛ بل إنه كثري التعقيد ويفرتض التزاماً من املعنيني باتخاذ
جميع التدابري واإلجراءات الرضورية لتأمني تكافؤ الفرص لجميع األفراد يف ما يخص االلتحاق باملؤسسات
الرتبوية ،وتكافؤ الفرص يف املعاملة ،واملتابعة ،والنجاح ،أي توفري بيئة تعليمية سليمة تحرتم حقوق املتعلم،
وتوفري جميع مستلزمات جودة الرتبية من مناهج تعليمية تراعي تطلعات األفراد ،ومعلمني مؤهلني،
وخدمات تربوية مساندة لتأمني استفادة جميع املتع ّلمني ،مهام كانت فروقاتهم الفردية ،من الفرص
التعليمية املتاحة لهم.
نحاول يف هذا التقرير أن ندرس أوالً الواقع القانوين لهذا الحق يف املواثيق الدولية واألحكام الدستورية
والتنظيمية اللبنانية ،لننتقل بعد ذلك إىل املامرسات والتوجهات الوطنية والتحديات والصعوبات ،وصوالً
إىل مرشوع الخطة الوطنية.
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
 .1الئحة بالمواثيق الدولية الخاصة ّ
بحق التعلّم

أ .اإلعالنات
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،كانون األول.1948 ،
إعالن حقوق الطفل ،ترشين الثاين.1959 ،
إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة ،ترشين الثاين.1967 ،
اإلعالن العاملي حول الرتبية للجميع ،آذار ،1990 ،جوميتيان.
اإلعالن عن امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضية ،ترشين الثاين  ،1978اليونسكو.
إطار عمل داكار ،التعليم للجميع :الوفاء بالتزاماتنا الجامعية ،املنتدى العاملي للرتبية ،نيسان .2000
بيان سالمنكا بشأن املبادئ والسياسات واملامرسات يف تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وإطار العمل يف
مجال تعليم ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة ،حزيران  ،1994اليونسكو.
ب .االتفاقيات
اتفاقية بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم ،كانون األول.1960 ،
االتفاقية الدولية بشأن الحقوق املدنية والسياسية ،كانون األول.1966 ،
االتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،كانون األول.1966 ،
اتفاقية مبكافحة جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،كانون األول.1979 ،
االتفاقية بشأن التعليم املهني والتقني ،ترشين األول.1989 ،
االتفاقية الدولية لبقاء الطفل وحاميته ومنائه ،أيلول.1990 ،
ج .التوصيات
توصية بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم ،كانون األول ،1960 ،اليونسكو.
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توصية بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون عىل الصعيد الدويل والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ترشين الثاين ،1974 ،اليونسكو.
توصية معدلة بشأن التعليم التقني واملهني ،ترشين الثاين ،1974 ،اليونسكو.
توصية بشأن تنمية تعليم الكبار ،ترشين الثاين ،1976 ،اليونسكو.
توصية بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته ،ترشين الثاين ،1993 ،اليونسكو.
توصية بشأن أوضاع املدرسني ،ترشين األول ،1966 ،اليونسكو.
توصية بشأن أوضاع هيئات التدريس يف التعليم العايل ،ترشين الثاين  ،1997اليونسكو.
القواعد املوحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني ،كانون األول  ،1993األمم املتحدة.
 .2المبادئ الدولية االساسية المتعلّقة ّ
بحق التعلّم

تم االعرتاف به ألول مرة عىل الصعيد الدويل كحق
الحق يف التع ّلم هو من املبادئ اإلنسانية األولية .وقد ّ
من حقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صدقته الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف
دورتها املنعقدة يف باريس بتاريخ  11كانون األول من العام .1948
وقد نصت املادة السادسة والعرشون من هذا اإلعالن عىل ما ييل:
« .1لكل شخص الحق يف التعليم ،ويجب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية عىل األقل باملجال
ييس القبول للتعليم العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة،
الفني واملهني وأن رّ
 .2يجب أن تهدف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمنا ًء كام ًال وإىل تعزيز احرتام اإلنسان والحريات
األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب والجامعات العنرصية أو الدينية،
 .3لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم».
حدّد إذا هذا اإلعالن مراحل التعليم التي يحق لإلنسان االلتحاق بها وأهداف الرتبية وحرية اختيار
املؤسسات التعليمية.
بالنسبة ملراحل التعليم ،أقر املرشوع حقّ اإلنسان بااللتحاق يف جميع مراحله وأنواعه عىل أن تكون
املراحل األوىل منه مجانية وإلزامية وأن تتاح له الفرصة بااللتحاق باملراحل األخرى ،كام حدد بأن يكون
هدف الرتبية املساهمة يف إمناء شخصية الفرد وتعزيز احرتام اإلنسان والحريات األساسية وتنمية التفاهم
بني الشعوب وأعطى الحق لآلباء يف اختيار نوع الرتبية ألوالدهم حرصاً عىل احرتام القيم التي يؤمنون بها
والحفاظ عىل هويتهم.
مل يكن هذا اإلعالن املستند الوحيد الذي صدر عن األمم املتحدة واملنظامت التابعة لها للتأكيد عىل الحق
يف التعلم بل كان الحلقة األوىل يف سلسلة من اإلعالنات واالتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها.
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احتل الحق يف التعليم مكانة كربى من اهتاممات املنظامت الدولية منذ تأسيسها واعترب العامل األساس
لتحقيق التنمية والتغيري االجتامعي .لذلك مل تتوقف املنظمة منذ تأسيسها عن إصدار اإلعالنات ووضع
االتفاقيات والتوصيات للتأكيد عىل هذا الحق ،من جهة ،واعتامد اآلليات واإلجراءات التفصيلية والعملية
لتحقيقه عىل أفضل وجه ،من جهة أخرى.
فكان اإلعالن عن حقوق الطفل يف العام 1959؛ وتلته االتفاقية بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم عام
1960؛ فاالتفاقية الدولية بشأن الحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية عام 1966؛ واالتفاقية املتع ّلقة مبكافحة جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1979؛
واإلعالن العاملي حول الرتبية للجميع يف جوميتني عام 1990؛ واالتفاقية الدولية لبقاء الطفل وحاميته
ومنائه يف أيلول من عام 1990؛ والقواعد املوحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمع ّوقني عام  ،1993وبيان
سالمنكا بشأن املبادئ والسياسات واملامرسات يف تعليم ذوي الحاجات الرتبوية الخاصة وإطار العمل يف
مجال تعليم ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة عام  ،1994وإطار عمل منتدى داكار عام  2000الذي
يلخص ويوضح بشكل ال لبس فيه رؤيا األمم املتحدة ووكاالتها إىل الحق يف التعليم للجميع ويبينّ الوسائل
واإلجراءات الكفيلة بتحقيقه.
عند مراجعة املواثيق الدولية التي ذكرناها سابقاً حول الحق بالتعليم وتحقيقه نالحظ أنها تدور حول ثالثة
سيتم استعراض مك ّوناتها تباعا .وهذه املحاور هي:
محاور أساسية ّ
أ .توفري فرص متكافئة لاللتحاق بالتعليم؛
ب .الحق برتبية جيدة النوعية للجميع؛
ج .احرتام حقوق املتعلم من خالل توفري بيئة تعليمية سليمة وصحية.
أ .توفري فرص متكافئة لاللتحاق بالتعليم
من أجل توفري فرص متكافئة لاللتحاق بالتعليم يجب تحقيق ما ييل:
 )1تأمني الرتبية لجميع مراحل العمر منذ الطفولة املبكرة ثم عىل مدى الحياة؛ فكام جاء يف إطار عمل
داكار ،التعليم عملية مستمرة تبدأ لدى والدة الفرد ومت ّر بعدَّة مراحل تدوم طيلة حياته ولذلك ،يتط ّلب
لتوفري الفرص املتكافئة لاللتحاق بالتعليم ما يأيت:
توسيع وتحسني الرتبية عىل نحو شامل يف مرحلة الطفولة املبكرة .إن االهتامم بالرتبية للطفولة املبكرة
يؤثر بشكل إيجايب عىل آدائهم يف املراحل التعليمية الالحقة ويجعلهم قادرين عىل التعلم واملثابرة يف
متابعة التعليم.
متكني جميع األطفال من الحصول عىل تعليم ابتدايئ جيد ومجاين وإلزامي.
جعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوافراً وسهل املنال بصفة عامة للجميع.
جعل التعليم العايل متاحاً للجميع عىل أساس القدرات الشخصية.
العمل بالوسائل املالمئة عىل تعليم األشخاص الذين مل يتلقوا أي تعليم يف املرحلة االبتدائية أو الذين
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ترسبوا منها قبل إكاملها؛ مام يعني تلبية حاجات التعلم «لكافة الصغار والراشدين من خالل االنتفاع
املتكافئ بربامج مالمئة للتعلم واكتساب املهارات الالزمة للحياة» (إطار عمل داكار).
 )2توفري املقاعد املدرسية الستيعاب جميع األطفال يف مرحلة التعليم اإللزامي والراغبني منهم مبتابعة
التعليم الثانوي بشتى أشكاله وتجهيزها تجهيزاً الئقاً وتأمني الهيئة التعليمية الرضورية والكفوءة وتسهيل
االلتحاق بها للجميع دون أي متييز.
 )3تأمني تكافؤ الفرص للجميع .يتأمن تكافؤ الفرص بالقضاء أوالً عىل الحواجز االقتصادية واالجتامعية
التي تحول دون التحاق التلميذ باملؤسسات التعليمية كالفقر واإلعاقة واملرض ،وبالقضاء ثانياً عىل الحواجز
داخل املدرسة بتوفري بيئة مدرسية سليمة وصحية وودودة بعيدة عن العنف والتعديات واالستغالل.
ب .الحق برتبية جيدة النوعية
شدد إطار عمل داكار عىل أن تقوم كل دولة بتوفري تعليم ابتدايئ جيد النوعية .يعني هذا تحسني جميع
العنارص املختصة بالرتبية .ويكون التعليم جيداً يف مناهجه ومؤسساته ونتائجه ،متوافقاً مع املعايري الدولية
للجودة ،ويكون موجهاً نحو تنمية املعارف واملواقف واملهارات واستخدام تقن َّية املعلومات واالتصاالت،
وتعلي ًام يكون فيه الطالب محور العملية الرتبوية ويشارك فيها ،فال يقترص دوره عىل التلقني بل يجب
استخدام طرائق تعليمية جديدة تسهل عليه املشاركة وتساهم يف تنمية قدراته عىل أفضل وجه .ويعني
هذا إعداد املدرسني واملعلمني إعداداً جيداً عىل استخدام طرق تعليمية ناشطة تؤمن مشاركة الطالب يف
العملية الرتبوية.
يقتيض تحقيق الجودة يف التعليم توفري بيئة مدرسية صحية وسليمة تؤمن للتلميذ املناخ املالئم للتعليم
والنجاح ومتكنه أيضاً من الراحة والرتفيه ،كام يجب إجراء اختبارات لقياس التحصيل التعليمي للتلميذ
للتأكد من تحقيق األهداف التي تسعى إليها الرتبية ال سيام بالنسبة إىل تنمية معارفه ومواقفه ومهاراته
ليكون عنرصاً فاع ًال يف مجتمعه.
ويدخل أيضاً يف هذا اإلطار تأمني الخدمات الرتبوية املساندة لذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة ليستطيع
كل منهم تنمية قدراته اىل أقىص ما ميكن.
ج .الحق باالحرتام يف البيئة التعليمية
يعني احرتام حق املتعلم بالهوية والسالمة الشخصية والكرامة والتعبري واملشاركة.
 )1احرتام الهوية الثقافية للمتعلم يعني االعرتاف بالتعددية الثقافية والدينية وإفساح املجال أمامه
باستخدام لغته األم ومامرسة دينه كام جاء يف االتفاقية حول إلغاء جميع أشكال التمييز يف التعليم ()1960
واالتفاقية حول حقوق الطفل (املادة  .)30كام أن إعالن حقوق اإلنسان قد شدد عىل حرية األهل باختيار
نوع الرتبية التي يريدونها ألوالدهم واختيار املدرسة التي يرونها مالمئة مع هويتهم وتطلعاتهم.
 )2احرتام شخصية املتعلم أي احرتام حقه يف بيئة تعليمية صحية وسليمة وبحاميته من كل أشكال العنف
واالستغالل والتقصري وتأمني الراحة واللعب والتسلية له.
 )3احرتام كرامة املتعلم ،أي احرتام حقه بالحفاظ عىل رسية املعلومات املتعلقة بشخصه ،سواء كانت عن
وضعه االقتصادي أو االجتامعي أو الصحي أو عن تحصيله التعليمي ،وحقه يف الدمج االجتامعي دون أي
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متييز ،وحقه مبعاملة جيدة بعيدة عن اإلذالل والهزء واالستغالل الجنيس واالقتصادي.
 )4احرتام حق املتعلم بالتعبري واملشاركة ،يعني احرتام حرية التفكري واملعتقد والتعبري ،والحق يف إنشاء
الجمعيات والنوادي ،والحق بالتعبري عن رأيه واملشاركة يف اتخاذ التدابري التي تحسن حياته يف املدرسة أو
يف البيئة.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان

()1

نستعرض يف ما ييل أبرز النصوص الترشيعية والتنظيمية اللبنانية الخاصة بالرتبية والتعليم بدءاً بالدستور
اللبناين املعدل ووثيقة الوفاق الوطني وقانون املعوقني وخطة النهوض الرتبوي وغريها من النصوص.
 .1الدستور اللبناني

ينص الدستور اللبناين املعدل يف  1990/9/21يف املقدمة عىل أن لبنان جمهورية دميقراطية برملانية ،وهو
عضو عامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كام هو عضو يف منظمة األمم املتحدة وملتزم
مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وتجسد الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون
استثناء(.)2
فااللتزام باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هو بحد ذاته إقرار ضمني بكل ما ورد يف هذا اإلعالن ،ال سيام
املادة السادسة والعرشون الخاصة بحق كل إنسان بالتعليم .فاملادة العارشة من الدستور التي تنص عىل أن
«التعليم حر يف لبنان ما مل يخل بالنظام العام أو ينايف اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان واملذاهب وال
ميكن أن متس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة ،عىل أن تسري يف ذلك وفقاً لألنظمة العامة
التي تصدرها الدولة يف شأن املعارف العمومية» ،ال تأيت عىل ذكر حق التعلم لجميع املقيمني عىل األرايض
اللبنانية وال تجسد بشكل من األشكال ما جاء يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بشأن الرتبية والتعليم
بخاصة لجهة حق التعليم لجميع املقيمني عىل أراضيه من لبنانيني وغري لبنانيني ولجهة إلزاميته ومجانيته
ونبذ جميع أشكال التمييز.
لكن لبنان الذي مل ينص يف دستوره بشكل واضح ورصيح عىل حق التعلم اعرتف به ضمنياً ألنه التزم ميثاق
األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وصادق عىل مختلف االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم،
بخاصة اإلتفاقية الدولية املتعلقة بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم( ،ترشين األول  ،)1964واالتفاقية
املتعلقة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة( ،نيسان  ،)1967واالتفاقية الدولية لبقاء الطفل
وحاميته ومنائه( ،أيار  ،)1991واتفاقية العمل الدولية رقم  138التي تحدد الحد األدىن لسن االستخدام،
(.)2002
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وثيقة الوفاق الوطني :نصت وثيقة الوفاق الوطني يف بند املبادئ العامة واالصالحات الخاصة بالرتبية
والتعليم عىل ما ييل:
ً
توفري التعليم للجميع وجعله الزاميا يف املرحلة االبتدائية عىل األقل؛
التأكيد عىل حرية التعليم وفق القوانني واألنظمة العامة؛
حامية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة عىل املدارس الخاصة والكتاب املدريس.
إصالح التعليم الرسمي واملهني والتقني وتعزيزه وتطويره مبا يلبي حاجات البالد االمنائية واإلعامرية.
وإصالح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة يف كلياتها التطبيقية.
()3
إعادة النظر يف املناهج وتطويرها»....
أكدت وثيقة الوفاق الوطني اللبناين عىل وجوب توفري التعليم وحريته وحامية التعليم الخاص وإصالح
التعليم الرسمي وإعادة النظر باملناهج ،كام أكدت عىل إلزامية التعليم يف املرحلة االبتدائية عىل األقل .لكن
تأت عىل ذكر حق التعليم للمواطنني اللبنانيني واملقيمني عىل األرايض اللبنانية وال تطرقت إىل مجانيته
مل ِ
كام تنص القوانني واإلعالنات واالتفاقيات الدولية.
 .2التشريعات العادية

باإلضافة اىل ذلك أق َّر لبنان عدة قوانني تنظم حق التعلم للمواطنني.
أقر مجانية التعليم يف املرسوم االشرتاعي رقم  134تاريخ  ،1959/6/12لكن هذا املرسوم بقي مجرد قرار
ومل توضع له املراسيم التطبيقية .كام أن املجلس النيايب أكد لدى إقرار القانون رقم  686تاريخ 1998/3/16
عىل إلزامية التعليم االبتدايئ ومجانيته ،لكن مل يصدر بعد أي مرسوم لتحديد وقائع تطبيق هذا القانون ان
لجهة تحقيق االلزامية أو املجانية رغم أن مطلب تأمني مجانية التعليم وإلزاميته هو من صلب اهتاممات
العاملني يف شؤون الرتبية ،فاملركز الرتبوي يعمل عىل أن يشمل التعليم االلزامي واملجاين جميع االطفال
امللتحقني بالتعليم االسايس أي االطفال الذين يرتاوح عمرهم بني  6و 15سنة.
يضاف اىل ذلك القانون رقم  220املتعلق بحقوق املعوقني الذي صدر عام  2000الذي أكد يف املادة
 59عىل حق املعوق بالتعليم فنص «لكل شخص معوق الحق بالتعليم ،مبعنى أن القانون يضمن فرصاً
متكافئة للرتبية والتعليم لجميع األشخاص املعوقني من أطفال وراشدين ،ضمن جميع املؤسسات الرتبوية
والتعليمية من أي نوع كانت وذلك يف صفوفها النظامية ويف صفوف خاصة إذا استدعى األمر».
أعد املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء خطة النهوض الرتبوي ،ومتت املوافقة عليها مبوجب قرار مجلس الوزراء
رقم  94/15تاريخ  .1994/8/17اعتمد وضع هذه الخطة عىل الترشيعات الدستورية والقانونية ووثيقة
الوفاق الوطني اللبناين لتحديد أهداف الخطة وخياراتها وعىل األبحاث والدراسات االحصائية والرتبوية
التي أعدها املركز الرتبوي ما بني العام  1972والعام  1993وعىل املسوحات الرتبوية يف لبنان التي أجرتها
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مؤسسات دولية ومحلية باإلضافة اىل تقارير املؤمترات الرتبوية التي أقيمت يف لبنان بني العام  1986والعام
.1993
أهم ما جاء يف هذه الخطة كان ما ييل:
«الرتبية من أوليات األعامل الوطنية ،فهي رضورة اجتامعية ،وهي عمل جامعي شامل ،متنوع ومتطور
تخطط له الدولة وتتحمل مسؤوليته يف إطار التخطيط العام للتنمية االجتامعية واالقتصادية وتعتمد فيه
إلزامية التعليم تدريجياً حتى بلوغ التلميذ سن الخامسة عرشة.
التعليم حق لكل مواطن ،والدولة كفيلة بهذا الحق بحيث ال يقترص عىل تالمذة املدارس وطالب
الجامعات فقط بل يشمل أيضاً مختلف االعامر والرشائح االجتامعية واملهنية.
التطوير املستمر للمناهج مبا يتناسب مع قدرات املواطن الذاتية ومواهبه من جهة واحتياجات
املجتمع وسوق العمل من جهة ثانية ،عىل أن تعطى الرتبية الصحية والبيئية والسكانية املوقع املناسب يف
املناهج»(.)4
نالحظ أن الخطة تركز عىل دور الدولة يف التخطيط للرتبية وتطويرها .فهي جزء من التخطيط العام الذي
تقوم به الدولة للتنمية االجتامعية واالقتصادية وبخاصة لجهة اعتامد اإللزامية حتى ال يبقى مواطن دون
تعليم .لكن أهم ما جاء يف هذه الخطة الرتكيز عىل حق كل مواطن بالتعلم ،ألن االعرتاف بهذا الحق يرد
ألول مرة يف نص رسمي وافق عليه مجلس الوزراء بشكل رصيح ال لبس فيه ،ففي النصوص القانونية
السابقة كان االعرتاف بهذا الحق ضمنياً ،أما اآلن فقد أصبح علنياً.
صدرت الهيكلية الجديدة للتعليم التي متت املوافقة عليها مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم  22تاريخ
 .1995/10/25فمن أهداف هذه الهيكلية ،تطوير بنية ووضع سلم تعليمي متطور كام جاء يف خطة النهوض
الرتبوي .تشكل هذه الهيكلية اإلطار العام الذي يحدد مسارات التعليم وأنواعه وفروعه وعالقة التعليم
العام األكادميي بالتعليم املهني والتقني وصلة التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم العايل وارتباط التعليم عىل
اختالف أنواعه ودرجاته بسوق العمل واالنتاج وحاجات املجتمع اللبناين وتطلعاته املستقبلية.
صدرت املناهج الجديدة عام  1997مبوجب املرسوم رقم  10227تاريخ  .1997/5/8حددت هذه املناهج
األهداف العامة بكل مرحلة من التعليم العام واألهداف الخاصة للمواد التعليمية وحدثت مضمون هذه
املواد وراجعت طرق التعليم والتقييم.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

ّ
المتبعة
أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية
 .1الممارسات الرسمية

تتضمن املامرسات القرارات التي تصدرها السلطة الرتبوية وباألخص قرارات وزير الرتبية والتعليم الخاصة
بتنظيم العملية الرتبوية .نذكر من ذلك ما يأيت:
قرار رقم  47تاريخ  2003/2/18بإعفاء تالميذ املدارس الرسمية يف مرحلة روضات األطفال ويف الحلقتني
األوىل والثانية من التعليم األس��ايس من رس��وم التس��جيل يف املدارس الرسمية لتلك الس��نة تحقيقاً لقانون
مجانية التعليم.
قرار صدر عن وزير الرتبية والتعليم العايل يف بداية العام الدرايس  2007/2006قىض بإعفاء جميع التالميذ
امللتحقني باملدارس الرسمية يف مختلف مراحل التعليم العام من رسوم التسجيل ومثن الكتب املدرسية.
قرار صدر عن وزير الرتبية بتسجيل الطفل الوافد من مدرسة خاصة امتنعت عن إعطائه إفادة مدرسية
ألنه مل يسدد كامل األقساط املدرسية املتوجبة عليه ،وذلك للحفاظ عىل حقه بالتعلم؛ وقد صدر قرار قضايئ
بهذا الخصوص عن بعض املحاكم التي تؤكد عىل حق التلميذ بالتسجيل يف أي مدرسة يريد أن يسجل فيها
وأن يزود باإلفادة املدرس��ية املطلوبة رغم أنه مل يس��دد األقساط املدرس��ية ألن حق التعلم للتلميذ يفرض
ذلك وعىل املدرسة أن تعطي االفادة وتطالب األهل باألقساط املتأخرة ال التالميذ .فالتلميذ له الحق بالتعلم
وعىل األهل أن يتدبروا أمر دفع األقساط مع املدرسة وال يجوز ألي منها أن مينع هذا الحق عىل التلميذ.
القرار رقم /1130م 2001 ،للنظام الداخيل ملدارس روضات األطفال والتعليم األسايس الرسمية.
القرار رقم /17م 99/تاريخ  1999/1/25لتنظيم االختبارات املدرس��ية يف السنوات املنهجية املقررة وفقاً
للمناهج الجديدة يف املدارس والثانويات الرسمية.
قرار صدر عن وزير الرتبية يف العام الدرايس  2005/2004بقبول تس��جيل الطالب غري اللبنانيني املقيمني
يف األرايض اللبنانية يف املدارس الرس��مية إذا توفر لهم أماكن فيها .ان هذا القرار هو األول من نوعه الذي
يش�ير اىل حق املقيمني غري اللبنانيني بالتسجيل يف املدارس الرس��مية ألن هذا الحق كان محصوراً بالتالميذ
اللبنانيني.
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 .2التوجهات الرسمية

أ .االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف لبنان
تألفت لجنة برئاس��ة وزير الرتبية ضمت ممثلني عن أجهزة الوزارة ومكتب اليونس��كو اإلقليمي والجامعة
اللبناني��ة وبعض الجامع��ات الخاصة والفعاليات الرتبوية واالقتصادي��ة واالجتامعية مبوجب قرار من وزير
الرتبية رق��م 745م 99/تاريخ  1999/10/21كلفت وضع التوجهات اإلس�تراتيجية للرتبية والتعليم يف لبنان
للعام  2015وقد صدرت هذه التوجهات عام  .2000تضمنت هذه اإلس�تراتيجية تش��خيصاً للوضع الرتبوي
القائم وتوجهات أساسية ملعالجة هذا الوضع عىل ضوء متطلبات اإلعالن العاملي حول التعليم للجميع الذي
صدر عن املؤمتر الذي عقد يف جوميتني عام  1990ومنتدى داكار يف نيسان عام .2000
لكن أعيد النظر بهذه اإلس�تراتيجية عام  2006بناء عىل طلب من وزارة الرتبية والتعليم العايل إىل مرشوع
اإلمناء الرتبوي الذي أنش��ئ فيها عام  .2004وقد كلف املرشوع الهيئة اللبنانية للعلوم الرتبوية بهذه املهمة
وقد أنجزتها يف أيلول  2006وناقشتها يف ندوتني دعت إليهام يف األوىل أعضاء الهيئة يف  2006/11/4والثانية
بتاريخ  2006/11/11دعت املؤسسات الخاصة والهيئات املعنية يف املجتمع املدين .وبعد األخذ بعني االعتبار
جميع املالحظات سلمت النسخة النهائية يف .2006/12/20
ان أبرز التوجهات التي وردت يف هذه اإلسرتاتيجية تدعو إىل(:)7
توسيع مرحلة الروضة لتتناول جميع األطفال الذين هم ضمن الفئة العمرية ( )5-3سنوات.
تعليم أس��ايس إلزامي حتى عمر  15س��نة يؤمن فرصاً متكافئة يف االلتحاق واملتابعة للجميع مبن فيهم
املهمشون وذوو االحتياجات الخاصة.
تعليم ثانوي (عام وتقني) ،يكون متوافراً بصورة متكافئة.
تعليم عال (مبا فيه التعليم التقني) ،يكون أيضاً متوافراً بصورة متكافئة.
تعلي��م ذو نوعية جي��دة موجه لتنمية املعارف واملواقف واملهارات ،ال س��يام مه��ارات التفكري النقدي
والتفكري األخالقي ،ميكن اإلفراد عىل العيش والعمل يف مجتمع عرصي متغري ويجعلهم قادرين عىل التعلم
مدى الحياة.
تعليم يساهم يف االندماج االجتامعي والعيش يف مجتمع متنوع وال يستثني أحداً.
تعليم يس��اهم يف تنمية الرأس�مال البرشي ويوفر قوى عاملة ذات كفاءات تلبي حاجات س��وق العمل
اللبناين ك ًام ونوعاً وقادرة عىل املنافسة يف األسواق املفتوحة للعاملة.
ب .مرشوع اإلمناء الرتبوي
ول��د امل�شروع عام  2004من دمج مرشوعني ممولني من البنك ال��دويل ،األول مرشوع التعليم العام والثاين
مرشوع التعليم املهني وذلك باالتفاق مع البنك الدويل.
يه��دف ه��ذا املرشوع كام حدده وزير الرتبية إىل «وضع السياس��ات وتطوير الخطط الرتبوية واالس��تمرار
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يف تطوي��ر املناهج واعتامد طرق التدريس الكفيلة بتحقيق الجودة وتحس�ين أداء املعلمني وبناء املقاييس
للتحصيل الرتبوي واستخدام التكنولوجيا وتعزيز خدمات اإلدارة الرتبوية ووضع الترشيعات الالزمة لتحسني
العملية الرتبوية»( )8يعمل هذا املرشوع عىل انجاز املشاريع التالية(:)9
نظ��ام معلوماتية اإلدارة الرتبوية  ،EMISيهدف هذا امل�شروع إىل تعزيز وتطوير العملية الرتبوية عرب
مكننة العمل اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم العايل وبناء قاعدة موحدة للمعلومات تشمل قطاعي التعليم
الرسمي والخاص توفر املعلومات الالزمة ألخذ القرارات.
وضع إس�تراتيجية كاملة لتمويل التعليم إضافة إىل تطوير األدوات واآلليات املناسبة لتمكني املسؤولني
واألطراف املعنية من إيجاد الحلول ملش��اكل التمويل وتضافر جهودها لزيادة الفعالية وتحس�ين املس��اواة
والعدالة.
التنمية املؤسس ََّية ،يهدف املرشوع إىل إقرار بنية تنظيمية لوزارة الرتبية والتعليم العايل قادرة عىل تنفيذ
برنامج إصالح تربوي انطالقاً من أهداف وغايات وطنية محددة وتدريب املوظفني وتنمية قدرتهم.
تنمية القيادة ،يهدف هذا املرشوع إىل إعداد مديري املدارس الرسمية وتطوير املهارات القيادية واإلدارة
الرتبوية لديهم.
تقييم التحصيل األكادميي يهدف هذا املرشوع إىل مأسس��ة تقييم التحصيل األكادميي من خالل تعزيز
الفعالية وتأمني االستمرارية وتحضري أدوات تسمح بنرش ثقافة التقييم وتدريب املعلمني عىل استعاملها.
ج .مرشوع الخطة الوطنية للتعليم للجميع 2015-2005
وض��ع مرشوع الخطة ه��ذه لتحقيق األهداف التي حددها إطار عمل منت��دى دكار الذي عقد عام 2000
حول االلتزام بتحقيق الرتبية للجميع بحدود عام  .2015إنه تكملة لورشة العمل الرتبوي التي أطلقتها خطة
النه��وض الرتبوي لتطوير وتحديث النظ��ام الرتبوي يف لبنان ليتامىش مع التوجهات الدولية التي تبلورت يف
املنتدي��ات العاملية ال س��يام مؤمتر جوميتني حول التعليم للجميع .وتؤكد ه��ذه الخطة عىل االلتزام بتوفري
فرص��ة متكافئ��ة لجمي��ع اللبنانيني للحصول عىل تعليم جي��د ،خاصة حقهم بالحصول عىل تعليم أس��ايس
يؤهلهم من متابعة تعلمهم مدى الحياة.
تس��تعرض الخطة الواقع الرتبوي وملخصاً ملحاور الخطة وتوجهاتها وأهدافها والربامج املوضوعة لتنفيذها.
تش�ير الخطة يف الجدول رقم  4إىل أن عملها س��يدور حول عرشة محاور تتناول الطفولة املبكرة والتعليم
األسايس – املرحلة االبتدائية والتعليم األسايس – املرحلة التكميلية وتعليم ذوي الحاجات الخاصة واملعلمني
واملناهج والبيئة املدرسية واإلدارة الرتبوية واإلدارة املدرسية واألمية لدى اليافعني والراشدين .ويبني الجدول
أيضاً التوجهات واألهداف الخاصة بكل محور والربامج والفعاليات الخاصة به والجهات املعنية مع مالحظات
عن واقع العمل حالياً يف كل هذه املحاور.
يتميز مرشوع الخطة بوضوح التش��خيص للحاجات ووضوح األهداف املحددة لتلبية هذه الحاجات ،لكنه
يب�ين صعوبة تحقي��ق هذه األهداف املحددة لتلبية هذه الحاجات العائد بعضها إىل تعدد الجهات املعنية
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ب��كل موضوع ،والحاجة إىل تعديل بعض الترشيعات القامئة وخاصة تأمني التمويل الالزم لها الذي مل يقدر
كله بعد .لكن نش�ير إىل وجود عمل قائم لتنفيذ بعض املحاور التي وردت كالتدريب املس��تمر للمعلمني
واإلدارة الرتبوية واملدرسية ضمن إطار مرشوع اإلمناء الرتبوي.
وهن��اك نص مرشوع قان��ون قدّم يف ندوة عقدت يف املجلس النيايب يحدد الحق بالتعليم األس��ايس وجعله
إلزامياً .يش��مل التعليم األس��ايس جميع مراحل وحلقات وسنوات التعليم ما قبل الثانوي مبا يف ذلك مرحلة
الرتبية ما قبل املدرسية.
وهناك أيضاً رشعة املواطن الرتبوية التي ُوضعت يف إطار مرشوع إعداد رشع قطاعية تكمل وتوضح «رشعة
املواط��ن» التي أقرها مجلس الوزراء يف جلس��ته املنعقدة بتاري��خ  2001/11/15يحدِّد فيها الحق بالتعليم
فينص عىل ما ييل« :التعليم حق مطلق لجميع اللبنانيني واملقيمني عىل األرايض اللبنانية كل بحسب قدراته
من دون أي متييز أو تفرقة .وال يحرم أي ش��خص من هذا الحق ألي س��بب كان بس��بب جنسه أو عمره أو
دينه أو مذهبه أو مكان سكنه أو أصله الوطني أو االجتامعي أو ميوله السياسية أو حالته االقتصادية وعدم
قدرته أو قدرة أولياء أمره عىل تحمل األعباء املالية التي ميكن أن ترتتب عن مامرس��ة هذا الحق أو بس��بب
معوق يصيبه أو أي خصائص أخرى غري القدرة عىل التعلم يف املرحلة املعنية».
هناك بعض األهداف التمكينية املقرتحة للقطاع الرتبوي يف إطار خطة اإلصالح املايل واالقتصادي واالجتامعي
والتدابري املقرتحة لتحقيق هذه األهداف والتي طرحت يف مؤمتر باريس  3يف شهر كانون الثاين  2007ذات
العالقة بالحق بالتعليم وهي:
تأمني مجانية التعليم الرسمي وإلزامية التعليم األسايس من سنّ الخامسة حتى الخامسة عرشة.
تأمني تكافؤ الفرص يف املتابعة والنجاح لجميع امللتحقني بالتعليم الرسمي العام والتقني.

ثانيًا :واقع الحال في لبنان :التحديات والصعوبات
تبني الدراسات الرتبوية املوضوعة عن أوضاع التعليم يف لبنان ،ال سيام التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة
الرتبي��ة والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث واإلمناء التابع لها ،ان التعليم للجميع ليس ش��عاراً يتناقله
الرس��ميون بل أنه واقع ،بدليل انتش��ار املؤسس��ات التعليمية عىل مختلف أنواع التعليم ومراحله ونسب
االلتحاق بها ،خاصة يف مرحلة التعليم األس��ايس حيث وصلت هذه النسب إىل حد اإلشباع تقريباً ،باإلضافة
إىل القض��اء عىل التف��اوت بني الذكور واإلناث .لكن رغم الجهود التي بذلت والنتائج التي تحققت فال تزال
هناك بعض الشوائب حول تحقيق حق التعليم للجميع كام يراه إطار عمل منتدى داكار وهي كام ييل:
 .1لناحية االلتحاق مبراكز التعليم
 .2لناحية جودة التعليم
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 .1لناحية االلتحاق بمراكز التعليم

أ .االلتحاق باملدارس
بالنس��بة لاللتحاق مبرحلة الروضة أي الفئة العمرية التي تضم األوالد يف عمر  3و 4و 5س��نوات ،نالحظ
تفاوتاً يف االلتحاق بني سنة وأخرى :ففي عمر الثالثة ال تتجاوز نسبة االلتحاق  ٪26.6أما يف الرابعة فرتتفع
إىل  ٪72.2ويف الخامسة إىل  .)10( ٪79.6كام ال يوجد تكافؤ يف فرص االلتحاق بني املحافظات من جهة وبني
أنواع املدارس الرس��مية والخاصة املجانية والخاصة املدفوعة .تس��توعب ه��ذه األخرية ما يقارب من ثلثي
التالميذ امللتحقني بهذه املرحلة )٪61.9( ،ألن املدارس الرس��مية والخاصة املجانية غري مجهزة مادياً وبرشياً
الستقبال األوالد يف عمر ثالث سنوات.
بالنسبة لاللتحاق بالتعليم األسايس فإنه يقرتب من درجة اإلشباع يف الحلقتني األوىل والثانية (التي توازي
مرحلة التعليم االبتدايئ) ،ويبلغ معدله الصايف  ٪97عىل املس��توى الوطني للذكور واإلناث معاً (أما نس��بة
اإلناث فهي  ٪99.2مقابل  ٪94.9للذكور) .أما معدل االلتحاق الصايف يف الحلقة الثالثة (التي توازي املرحلة
التكميلية) ،فيبلغ .)11( ٪68.5
إ ّال أن هناك تفاوتا يف معدل االلتحاق بني املناطق الجغرافية ،خاصة الشامل والجنوب والبقاع بحيث يتدىن
معدل االلتحاق الصايف يف هذه املناطق إىل أقل من  .٪50إ ّال أن فرص املتابعة املدرس��ية ما زالت تعاين من
ثغرات رغم تحس��نها خالل الس��نوات األخرية .ما زال معدل الترسب يف الحلقتني األوىل والثانية عام -2003
 ٪1.8 2004ويف الحلقة الثالثة  ٪9.7وما زالت هناك نسبة كبرية من التالميذ تعاين من التأخر الدرايس وقد
بل��غ معدل التأخر الدرايس يف الحلقتني األوىل والثانية ع��ام  ٪24.2 2005-2004و ٪41.1يف الحلقة الثالثة.
أما يف ما خص الرس��وب وإعادة الصف فاملعدل العام عىل صعي��د لبنان يبلغ يف الحلقة األوىل والثانية عام
 ٪10.1 2005-2004ويف الحلقة الثالثة .٪14.1
وهن��ا ال بد من اإلش��ارة إىل أن هذه املعدالت عىل املس��توى الوطني تختلف بحس��ب املناطق الجغرافية
والصفوف والجنس وقطاع التعليم .بالنس��بة للمناطق الجغرافية ترتفع هذه املعدالت عن املعدل املسجل
عىل املس��توى الوطني يف مناطق الش�مال والبقاع والجنوب بينام تنخفض عنه يف بريوت وجبل لبنان .أما
بالنس��بة للصفوف فيكون معدل اإلع��ادة متدنياً يف الصف األول ،)5.67( ،ثم يرتف��ع تدريجياً إىل أن يبلغ
ذروته يف الصف الرابع ،)17.90( ،ويعود بعده إىل االنخفاض فيبلغ يف الصف الس��ادس الذي ينهي الحلقة
الثاني��ة من التعليم األس��ايس  .٪10.85بالنس��بة للجنس فمعدل اإلعادة لدى اإلن��اث هو أدىن من املعدل
املس��جل عند الذكور .أما يف ما خص قطاع التعليم فاملعدالت املس��جلة يف التعليم الرسمي تفوق املعدالت
املسجلة عىل صعيد لبنان ،يبدأ بنسبة  ٪11.46يف السنة األوىل ويبلغ ذروته يف السنة الرابعة فيسجل ٪36.7
ويعود بعدها إىل االنخفاض ويس��جل  ٪21.27يف الس��نة السادسة .وقد سجل أعىل معدل لإلعادة يف السنة
الرابعة يف لبنان الش�مايل إذ بلغ  ٪44.27وكذلك يف الحلقة الثالثة حيث يبلغ معدل اإلعادة اإلجاميل لهذه
الحلقة يف التعليم الرسمي  ٪24.2أما املعدل الوطني فيبلغ كام رأيناه سابقاً .)12( ٪14.2
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ال تزال نس��بة األمية مرتفعة إذ تبلغ  ٪8للجنس�ين .تتفاوت هذه النسبة بحسب الجنس فهي  ٪5.1للذكور
مقابل  ٪10.9لإلناث كام تتفاوت بحس��ب املناطق .تتدىن يف بريوت وضواحيها ويف جبل لبنان ،لكنها ترتفع
يف لبنان الجنويب إىل  10وإىل  ٪10.5يف البقاع و ٪10.9يف لبنان الش�مايل و ٪14.9يف النبطية حيث س��جلت
أعىل نسبة أمية لإلناث إذ بلغت  ٪22ويليها البقاع  ٪15.6فلبنان الشاميل  ،٪14أما أدىن نسبة أمية لإلناث
فسجلت يف جبل لبنان بحيث بلغت .)13( ٪5.5
أما بالنس��بة لفرص النجاح يف االمتحانات الرس��مية يف نهاية التعليم األس��ايس فقد ارتفعت خالل السنوات
األخرية وال س��يام بعد تطبيق املناهج التعليمية الجديدة .لكن هناك فروق يف النجاح بني التعليم الرس��مي
والتعلي��م الخاص والفروق هي لصالح التعليم الخاص وفروق بحس��ب املناط��ق الجغرافية لصالح بريوت
وجبل لبنان وفروق بحسب الجنس لصالح اإلناث.
بالنس��بة للتعليم الثانوي بش��قيه العام واملهني فااللتحاق به متوافر يف املؤسسات الرسمية والخاصة ،
تس��تقطب األوىل  ٪53من الطالب يف الثانوي العام و ٪46من الطالب يف الشق املهني .لكن نسبة االلتحاق
به��ذا التعليم ال تزال متدني��ة  ،فقد بلغ املعدل الصايف لاللتحاق للفئة العمرية  17-15س��نة املوازية لهذا
التعليم  )14( ٪50أقل من معدل االلتحاق املس��جل يف بعض الدول العربية وأقل أيضاً من املعدل يف الدول
املتقدمة.
نالح��ظ أن فرص املتابع��ة يف هذا التعليم غري متكافئة بني التعليم الرس��مي والخاص  ،فاألول يس��تقطب
التالميذ املس��جلني يف الفروع اإلنس��انية بينام يستقطب الثاين التالميذ املسجلني يف الفروع العلمية  ،كام أن
التأخ��ر الدرايس ال يزال مرتفعاً رغم انخفاضه يف الس��نوات األخرية من  46.2ع��ام  1996-1995إىل ٪36.4
ع��ام  2005-2004أما معدل اإلعادة للصفوف فقد بلغ  ٪5.6عىل املس��توى الوطني لكنه يرتفع يف التعليم
الرسمي إىل .)15( ٪8.3
ان مع��دالت النجاح يف االمتحانات التي تنتهي بها املرحل��ة الثانوية مرتفعة يف الفروع العلمية ومتدنية يف
الفروع اإلنسانية ،كذلك هناك فرق يف النجاح بني التعليم الرسمي والتعليم الخاص لصالح هذا األخري.
ب .االلتحاق بالتعليم العايل
ان االلتح��اق بهذا التعليم متوافر ويبلغ عدد الطالب امللتحقني به  4143طالباً لكل مئة ألف من الس��كان
املقيمني يف لبنان .يعترب هذا املعدل األعىل بني الدول العربية  ،لكنه ال يزال دون معدالت االلتحاق املسجلة
يف الدول املتقدمة ويف الدول املصنعة حديثاً يف جنويب آسيا.
نالح��ظ ع��دم التوازن يف التحاق الطالب بالتخصصات فهناك تضخ��م يف االلتحاق بالكليات املفتوحة حيث
التخصصات العامة ،وضعف يف االلتحاق بالتخصصات ذات الطابع املهني التي تخضع المتحان دخول.
ُنالح��ظ تضخم أعداد الط�لاب امللتحقني يف الس��نة األوىل يف الكليات املفتوحة يف التعليم العايل الرس��مي
وضعف نسبة االنتقال إىل السنوات الالحقة.
ان فرص االلتحاق متكافئة بني الجنس�ين لكنها غري متكافئة بالنسبة للمناطق الجغرافية وبالنسبة لاللتحاق
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بحس��ب القطاع الرس��مي والخاص ،فأكرثية الطالب يف التعليم العايل الرسمي يلتحقون يف العلوم اإلنسانية
مقابل  ٪20يف القطاع الخاص.
ُنالحظ إهامل تطوير حقول جديدة يتطلبها تطور سوق العمل للتاميش مع متطلبات العوملة.
 .2لناحية جودة التعليم

أ .جودة التعليم يف املدارس
إذا كانت نسب االلتحاق بالتعليم مقبولة يف مختلف أنواعه فهذا ال يكفي لتأمني حق التعلم ،بل يبقى علينا
أن نؤمن له تعلي ًام ذات جودة عالية والجودة تتطلب تأمني بيئة مدرس��ية س��ليمة وصحية ومباين مدرسية
مجه��زة تجهيزاً الئقاً وكام ًال وهيئة تعليمية كفوءة حتى يكون مس��توى التحصيل جيداً يتوافق مع املعايري
الدولية ال سيام بالنسبة لتنمية مختلف معارف املتعلم وقدراته ومهاراته.
فالتعليم الرس��مي األسايس منه والثانوي حيث تكرث معدالت الترسب واإلعادة والتأخر املدريس وتدين نسبة
النجاح يف االمتحانات الرسمية يفتقر لبيئة مدرسية ودية توفر للذين يرتادونه جواً يساعدهم عىل التغلب
عىل الخوف والرتدد واالنطواء عىل الذات الذي مينع تفجر مواهبهم ويس��اعدهم عىل تجاوز التأثري السلبي
للعوامل الكامنة يف بيئتهم االقتصادية – االجتامعية – الثقافية.
تفتقر معظم املباين املدرسية الرسمية إىل التجهيزات املدرسية والرتبوية املالمئة.
تشكو الهيئة التعليمية يف القطاع الرسمي من عدم الكفاءة ألن فقط نسبة  ٪36.7فقط حصلوا عىل إعداد
أس��ايس كاف للتعليم أما الباقون فيحملون ش��هادات مختلفة دون أي إعداد أسايس للتعليم .لذلك ال تزال
طرق التعليم التي متارس تلقينية يقترص فيها دور املعلم عىل تلقني املعرفة ودور التلميذ عىل التلقي دون
املش��اركة يف اكتش��افها وعىل حفظها غيباً .وذلك رغم الجهود التي بذلت لتحدي��ث طرق التعليم والرتكيز
ع�لى الدور الجديد للمعلم الذي أدخلته املناهج الجديدة ودربت عليه تدريباً رسيعاً غري كاف ،ألن معظم
املعلمني ال يزال يعتمد الطرق التقليدية للتعليم أي التلقني.
هناك نقص يف الخدمات الرتبوية ملساعدة التالميذ املتعرسين دراسياًَ كام يوجد نقص يف الخدمات اإلرشادية
ملعالجة املشاكل التي يتخبط فيها التالميذ.
غياب سياس��ة وطنية لرقابة املدارس الرس��مية تطبق سياس��ة الثواب والعقاب ،فتكافئ املعلمني الناشطني
وتعاقب املقرصين عن أداء واجباتهم باإلضافة إىل السهر عىل إرشادهم لتحسني أدائهم التعليمي وتدريبهم
عىل اعتامد الطرائق الرتبوية الحديثة.
غياب إعداد خاص للمعلمني لالهتامم بالفئات املهمشة ال سيام املعوقني منهم.
تع��اين املدارس الرس��مية من خلل يف إدارته��ا يتمثل أوالً يف الصالحية املحدودة املعط��اة للمدير يف اإلدارة
والقي��ادة وثانياً عدم وجود رشوط معينة للتعيني يف إدارة املدرس��ة .وع��دم االلتزام بالرشوط املوضوعة يف
القان��ون  320تاري��خ  2001/4/5الذي ن��ص عىل وجوب خضوع املدير لدورة إع��داد يف اإلدارة الرتبوية يف
الجامعة اللبنانية والنجاح فيها قبل توليه مهامه.
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ان النتائ��ج التعليمية متدنية قياس��اً إىل املعايري الوطنية يف اللغات والرياضيات والعلوم وكذلك قياس��اً إىل
املعايري الدولية يف العلوم والرياضيات.
ب .جودة التعليم العايل
يعاين التعليم العايل يف العديد من اإلختصاصات من مشاكل مزمنة تح ّد من نوع ّيته ومن ذلك قدم الربامج
وعدم مالءمتها مع س��وق العم��ل ،فهنالك فجوة كبرية بني متخرجي التعليم العايل وس��وق العمل .كام أن
هناك ش��كوكاً حول كفاءة األس��اتذة وقدرته��م عىل تطبيق منهجيات التعلي��م الحديث ألنهم عىل العموم
مل يع��دوا أص ً
�لا للتعليم يف معاهد التعليم العايل .كام أن غياب اإلرش��اد والتوجيه للطالب الختيار املعاهد
املالمئة واالختصاصات التي تتالءم مع قدراتهم وحاجات سوق العمل يح ّد من فعالية التعليم العايل وجودة
مخرجاته.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

ان تأمني الحق يف التعلم هو من مسؤولية الدولة واملجتمع ككل بجميع إداراته ومؤسساته وأفراده .جميع
اللبناني�ين مهام كان موقعه��م يف املجتمع ،معنيون بالرتبي��ة والتعليم وعليهم ان يعمل��وا جميعاً لتحقيق
مجتمع املعرفة ليك تحمل كل لحظة من الحياة فرصة مناء وتصبح فرصة التعلم وتنمية القدرات متاحة لكل
شخص ليس فقط يف املدارس واملعاهد والجامعات بل يف أي بيئة وجد وبأي صفة كانت.
يحتاج الحق يف التعليم إىل من يروج له ومن يحميه ومن يؤمنه حتى يتحقق .فام هو دور الدولة واملجتمع
واملؤسسات والوكاالت الدولية يف هذه العملية؟

أوالً :دور الدولة
يتن��اول دور الدول��ة تأمني الحق يف التعلم وحاميته والرتويج له .عىل سياس��ات الرتبية والتعليم وخططها
وبرامجه��ا أن ته��دف إىل تأمني تكافؤ الفرص بني األفراد بغض النظر عن أي خصائص تقف حائ ًال دون هذا
التكافؤ وبخاصة حالتهم االقتصادية أو االجتامعية أو منطقة سكنهم أو أي معوق آخر .يشمل تكافؤ الفرص
تأمني أماكن دراس��ية وتأمني املساواة يف املعاملة وتأمني الخدمات الرتبوية والخدمات املساندة من معلمني
كفوئني ومرش��دين تربويني ومعلمني متخصصني بتعليم املتعرثين وموجهني تربويني ومرش��دين اجتامعيني
وموجهني لألنشطة املدرسية الالمنهجية.
عىل الدولة أيضاً االلتزام بتخصيص املوارد الكافية لتأمني التعليم األس��ايس وترشيد استخدام املوارد ووضع
جميع الترشيعات الرضورية التي تس��اعد جميع طالبي التعلم بااللتحاق باملؤسسات التعليمية وال سيام
املهمش�ين منهم وباألخص املعوق�ين .وعليها أيضاً حامية حق التعلم بأخذ جمي��ع اإلجراءات للقضاء عىل
الحواج��ز التي تح��ول دول االلتحاق باملؤسس��ات التعليمية التي يضعها األف��راد أو الجامعات كالحواجز
الثقافية أو العنف أو االستغالل ضمن البيئة املدرسية.
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وعىل الدولة ان تتعاون مع جميع املؤسسات يف املجتمع مثل النقابات املهنية والنقابات العاملية والفعاليات
والجمعيات للرتويج للحق يف التعليم وخلق الوعي لدى املجتمع ليقبل عليه .وإذا كان دور الدولة أساس��ياً
يف تحقيق الحق يف التعليم ال س��يام وضع الضوابط والترشيعات الالزمة وتحديد الحد األدىن من الكفاءات
التي يجب ان يتمتع بها املعلمون املسؤولون عن العملية التعليمية من أجل تحقيق مصالح املتعلمني ،فهذا
كله ال يعفي جميع الرشائح االجتامعية من مشاركة الدولة بهذه املسؤولية وان بشكل مختلف.

ثانيًا :دور المجتمع
لن تتمكن الدولة من تأمني الحق بالتعليم من دون التعاون مع العاملني يف املجتمع املدين ،ال س��يام األهل
واالتح��ادات النقابية واملعلمني والجمعيات ،ألن دور املجتمع هو مكمل لدور الدولة .فام هو دور كل من
هذه الرشائح؟
يتك ّون دور األهل بشكل أسايس مام ييل:
أن يخلقوا جواً يف الطفولة املبكرة يحرض الولد لدخول املدرسة؛
أن يعرفوا بأهمية الحق يف التعلم وقيمة التعليم لكل أوالدهم؛
أن يخلق��وا ألوالدهم الجو املالئم يف البيت للتفرغ إىل دروس��هم ،وال يرهقونه��م باألعامل املنزلية عىل
حساب املدرسة؛
أن يتخذوا جميع اإلجراءات والتدابري لتسجيل أوالدهم يف املدرسة وتأمني مواظبتهم عليها.
أن يحرتموا مواقيت املدرسة ويوصلوا أوالدهم يف الوقت املالئم إليها؛
االهت�مام مبا تقوم به املدرس��ة من خالل اللقاء م��ع املعلمني وحضور اجتامعات لج��ان األهل وإقامة
عالقات جيدة مع املسؤولني يف املدرسة.
االهتامم بدروس األوالد ومساعدتهم عىل إنجاز فروضهم املدرسية.
تأمني جميع االلتزامات املادية واملعنوية تجاه املؤسسة التعليمية.
حامية حق األوالد يف التعليم من خالل مساءلة املدرسة والدولة اإليفاء بالتزاماتها يف حال حصل استغالل
لألوالد أو تعرضوا للعنف أو عدم اهتامم املعلمني برتبية األوالد.
أما دور املعلمني فهو أس��ايس يف تنمية ش��خصية األوالد بش��كل متناس��ق ويف تنمية حب التعلم من خالل
اس��تخدام طرائق وأس��اليب تربوية متنوعة لتحقيق األهداف التعليمية ل��كل مرحلة وإيالء اهتامم خاص
لالحتياج��ات التعليمية لكل فرد ومعاملة األف��راد بطريقة عادلة واحرتام كرامته��م وتجنب العنف معهم
والقيام بش��كل دوري ومنتظم بتقييم احتياجات املتعلمني الرتبوية وأدائهم التعلمي والس��هر عىل س�لامة
املتعلمني واطالع األهايل عىل أداء أوالدهم القارصين والتشاور معهم من أجل تحقيق األهداف الرتبوية.
وعىل املؤسس��ات الرتبوية الرسمية والخاصة ان تتيح املجال أمام املتعلمني الكتساب الكفاءات الالزمة من
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معارف ومهارات ومواقف سلوكية وان تسعى إىل املساهمة يف التنمية االجتامعية والثقافية للمجتمع الذي
تعمل فيه وال سيام أن تروج لقيمة الحق يف التعلم ومنافعه.
يجب باألخص أن تؤمن جودة التعليم يف جو من االطمئنان مبا يتطلبه ذلك من برامج وموارد برشية ومادية
وخدمات للتعلم ووسائل إدارية ونشاطات ثقافية.
أما بالنس��بة ملؤسسات املجتمع املدين من إدارات محلية وفعاليات وجمعيات فيتناول دورها املراقبة ألداء
املؤسس��ات التعليمية واملطالبة بحقوق املتعلمني ومحاورة املس��ؤولني واملش��اركة يف تحسني أداء املدرسة
والتنبي��ه إىل النواقص وتوعية األه��ل عىل قيم التعلم ليحرتموا حقوق أوالدهم يف التعليم ويرس��لوهم إىل
املدارس ،أي أن دورها أسايس يف الحامية والرتويج وتأمني حق التعلم ضمن إمكانياتها.
عىل اإلدارات املحلية من بلديات أو مخاتري تحضري لوائح س��نوية باألفراد الذين يش��ملهم التعليم اإللزامي
والتحقق من تسجيلهم يف املؤسسات التعليمية والعمل مع السلطات املسؤولة عىل منع استخدام القارصين
الذين هم يف سن التعليم اإللزامي.
ال يغيب عن بالنا دور مؤسسات اإلعالم يف الرتويج للحق يف التعلم .فعىل الدولة ومؤسسات املجتمع املدين
ان تنظم برامج خاصة يف هذا املجال لرتويجها يف وس��ائل اإلعالم وتس��عى إلنش��اء مؤسسة إعالمية خاصة
بالربامج الثقافية والرتبوية.

ثالثًا :دور المؤسسات الدولية
املس��اهمة م��ع الدول يف تصميم الخط��ط الرتبوية اآليلة اىل تأم�ين الحق بالتعليم والس��هر عىل تنفيذها
ومراقبتها ودعم القطاع الرتبوي لتحقيق هذا الحق.
والسعي لدى وكاالت التمويل الدولية لتقديم املساعدة املالية لتأمني التعليم األسايس.
تشجيع استخدام املساءلة والشفافية يف العملية التعليمية.
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ملحق رقم 1
الئحة بالنصوص اللبنانية المرجعية

النصوص الترشيعية والتنظيمية
وثيق��ة الوفاق الوطني اللبناين الت��ي أقرها اللقاء النيايب يف مدينة الطائف ع��ام  1989وصدقها مجلس
النواب بتاريخ .1989/11/5
الدستور اللبناين الصادر عام  1926مع جميع تعديالته ،مجلس النواب.1995 ،
خط��ة النهوض الرتبوي يف لبنان ،وافق مجلس الوزراء عىل الخطة يف جلس��ته املنعقدة يف ،1994/8/17
القرار رقم  ،15املحرض رقم .101
حقوق الطفل اللبناين ،أعلنت األمم املتحدة العام  1979مبثابة س��نة عاملية للطفل ودعت س��ائر األمم
لالهتامم بالطفولة .تولت لجنة لبنانية خاصة صياغة وثيقة حقوق الطفل اللبناين معتمدة عىل آراء األطفال
وعىل مقرتحات عدد من رجال الرتبية والعاملني يف الخدمة االجتامعية وعىل اإلعالن العاملي لحقوق الطفل
الص��ادر عن األمم املتحدة عام  .1959أعلنت الوثيقة يف قرص األونيس��كو يف ب�يروت بتاريخ 1979/11/11
برعاي��ة رئيس الجمهورية وحضوره وحضور رئيس الوزراء وعدد م��ن الوزراء وممثيل الجمعيات واملدارس
وجمهور من األطفال القادمني من مختلف االنحاء اللبنانية.
القانون رقم  220الخاص بحقوق االشخاص املعوقني ،الجريدة الرسمية  29أيار .2000
الهيكلية الجديدة للتعليم يف لبنان ،قرار مجلس الوزراء رقم  22تاريخ .1995/10/25
رشع��ة املواطن ،مكتب وزير الدولة لش��ؤون التنمي��ة االدارية ،وافق مجلس الوزراء عليها يف الجلس��ة
املنعقدة بتاريخ .2001/11/15
املامرسات
قرار وزير الرتبية بتس��جيل الطفل الوافد من مدرس��ة خاصة امتنعت عن إعطائه إفادة مدرسية ألنه مل
يسدد كامل األقساط املتوجبة عليه.
النظام الداخيل للمدارس الثانونية ،قرار وزير الرتبية .1974
النظ��ام الداخ�لي ملدارس رياض األطفال والتعليم األس��ايس الرس��مية ،قرار وزير الرتبي��ة رقم /1130م،
.2001
تنظيم االختبارات املدرس��ية يف السنوات املنهجية املقررة وفقاً للمناهج الجديدة يف املدارس والثانويات
الرسمية ،قرار وزير الرتبية والتعليم العايل رقم /17م 1999/تاريخ .1999/1/25
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التوجهات
التوجهات االس�تراتيجية للرتبية والتعليم يف لبنان للع��ام  ،2015وزارة الرتبية والتعليم العايل ،بريوت يف
.2000/10/3
االس�تراتيجية الوطني��ة للرتبية والتعليم يف لبن��ان ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ،إع��داد الهيئة اللبنانية
للعلوم الرتبوية ،النسخة النهائية ،بريوت يف .2006/12/20
م�شروع رشع��ة املواط��ن الرتبوية ،إع��داد مكت��ب وزي��ر الدولة لش��ؤون التنمي��ة اإلداري��ة ،تاريخ
.2002/11/16
خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع  ،2015-2005وزارة الرتبية والتعليم العايل ،بريوت .2005
م�شروع اق�تراح قانون يرمي اىل تحديد الحق بالتعليم األس��ايس واىل جعل ه��ذا التعليم إلزامياً ،اقرتاح
نوقش يف مجلس النواب مؤلف من  18مادة (ندوة تربوية .)2002
األهداف التمكينية املقرتحة للقطاع الرتبوي يف إطار خطة اإلصالح املايل واالقتصادي واالجتامعي والتدابري
املقرتحة لتحقيق هذه األهداف قدم االقرتاح ضمن إطار مؤمتر باريس  3املنعقد يف كانون الثاين .2007
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ملحق رقم 2
مشروع اقتراح قانون يرمي إلى تحديد الحق بالتعليم
األساسي وإلى جعل هذا التعليم إلزاميا *
إعداد الدكتور رمزي سالمه ،مكتب اليونسكو في بيروت

الباب األول  :تعريفات

املادة األوىل .تعني الكلامت والعبارات اآلتية حيثام وردت يف هذا القانون ويف جميع املراسيم واألنظمة
التي تصدر تنفيذا له املعاين اآلتية ،ما عدا يف الحاالت التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:
أ« .الوزارة» :وزارة الرتبية والتعليم العايل؛
ب« .الوزير» :وزير الرتبية والتعليم العايل؛
ج« .الس��نة املدرس��ية» :الفرتة الزمنية التي تبدأ يف أول أيلول من س��نة ميالدية ما وتنتهي يف  31آب من
السنة التالية؛
د« .التعليم األس��ايس» :مراحل وحلقات وس��نوات التعليم كام هي محددة يف هذا القانون ويف املراس��يم
واألنظمة التي تصدر تنفيذا له؛
ه« .ويل األمر» :الشخص الراشد املسؤول قانونا عن قارص مشمول بأحكام هذا القانون.
الباب الثاني  :الحق بالتعليم األساسي

املادة  .2لكل لبناين ولبنانية الحق بالتعليم األسايس من دون أي متييز أو تفرقة .وال يحرم أي شخص من
هذا الحق ألي س��بب كان ،وبخاصة بسبب جنس��ه ،أو عمره ،أو دينه ،أو مذهبه ،أو مكان سكنه ،أو أصله
الوطني أو االجتامعي ،أو ميوله السياسية ،أو حالته االقتصادية ،أو بسبب أي مع ّوق يصيبه ،أو أي خصائص
أخرى غري القدرة عىل التعلم.
املادة .3
 .1يش��مل التعليم األسايس مراحل وحلقات وس��نوات التعليم ما قبل الثانوي ،مبا يف ذلك مرحلة الرتبية ما
قبل املدرسية.
* قدم يف مجلس النواب اللبناين يف اثناء انعقاد ندوة حول التعليم االسايس .2002
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 .2تحدد مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء هيكلية التعليم األسايس ،وال سيام عدد مراحله وحلقاته وسنواته
واألعامر التي يشملها كل منها.
املادة  .4عىل كل أفعال الرتبية والتعليم أن تهدف إىل تنمية الش��خصية اإلنس��انية املتكاملة واملتوازنة
بجمي��ع جوانبه��ا إىل أقىص حدود ق��درات كل فرد ،وبخاص��ة إىل تنمية قدرات الفرد الجس��دية والعقلية
والوجدانية واالجتامعية واإلبداعية ،وإىل جعله قادرا عىل املس��اهمة يف تقدّم املجتمع ويف التنمية الشاملة
ومتس��كه بالحريات األساس��ية وبالقيم واملبادئ
واملتكاملة .كام عليها أن تهدف إىل ترس��يخ إميان كل فرد ّ
اإلنس��انية التي تحرتم اإلنس��ان وتقيم مكان��ة للعقل وتحض عىل العلم والعم��ل واألخالق كام تنص عليها
الرشعات الوطنية والدولية.
املادة  .5عىل سياسات الرتبية والتعليم وخططها وبرامجها أن تهدف إىل تأمني تكافؤ الفرص بني األفراد
بغ��ض النظر عن أي خصائص تقف حائ�لا أمام هذا التكافؤ ،وبخاصة حالتهم االقتصادية أو االجتامعية ،أو
منطقة س��كنهم ،أو أي مع ّوق آخر .ويش��مل تكافؤ الفرص تأمني أماكن دراس��ية يف املؤسسات التعليمية،
وتأمني املساواة يف املعاملة وظروف التعليم والتعلم ،وتأمني الخدمات الرتبوية والخدمات املساندة لتسهيل
بلوغ الجميع األهداف الرتبوية املعتمدة.
املادة  .6يش��مل الحق بالتعليم األس��ايس الحق بخدمات الرتبية ما قبل املدرس��ية وبالخدمات الرتبوية
والخدمات املس��اندة منذ اليوم األول من السنة املدرس��ية الذي ييل بلوغ الفرد الخامسة من العمر وحتى
نهاية الس��نة املدرس��ية التي يبلغ فيها الثامنة عرشة من العمر ،أو الواحدة والعرشين يف الحاالت املنصوص
عليها يف القانون الخاص باملع ّوقني.
املادة .7
 .1لويل األمر أن يختار يف كل سنة ،املدرسة التي يريد أن يرتادها القارص الذي هو بعهدته من بني املدارس
الحكومية أو الخاصة أو دور الرعاية املرخص لها قانونا والتي تستجيب لتطلعاته الرتبوية.
 .2ال يشكل متييزا ،باملعنى املقصود يف املادة ( )2من هذا القانون ،وضع املؤسسات التعليمية حدودا ألعداد
املقبولني فيها اس��تنادا إىل قدراتها االس��تيعابية ،عىل أن تتحمل الوزارة تأمني رشوط تطبيق حق كل مواطن
بالتعليم بناء عىل مبادئ تكافؤ الفرص.
 .3ال يش��كل متييزا ،باملعنى املقصود يف املادة ( )2من ه��ذا القانون ،ما ميكن أن تفرضه القوانني واألنظمة
من مس��اهمة مالية لقاء الحصول عىل خدمات التعليم والرعاية الرتبوية يف املؤسسات الحكومية أو غريها،
عىل أال يحرم أي شخص من هذه الخدمات بسبب عدم قدرته أو قدرة أولياء أمره عىل تح ّمل األعباء املالية
املرتتبة عن مامرسة حقه بالتعليم والرعاية الرتبوية.
 .4يف ح��ال ارتأى مدير املدرس��ة أن خصائص مح��ددة للطالب تجعله غري قادر عىل االس��تفادة املثىل من
الربنامج التعليمي الذي تقدمه املدرس��ة يحيل امللف إىل الهيئ��ة املختصة يف الوزارة التخاذ التدابري الالزمة
لتأمني حق الطالب بالتعليم.
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الباب الثالث  :إلزامية التعليم األساسي

املادة  .8كل لبناين مقيم ملزم بارتياد املدرس��ة منذ اليوم األول من الس��نة املدرس��ية الذي ييل بلوغه
السادس��ة من العمر وحتى نهاية الس��نة املدرسية التي يبلغ فيها السادسة عرشة من العمر أو التي يحصل
فيها عىل شهادة رسمية ممنوحة من الوزارة.
املادة  .9تحدد مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء الحاالت التي ميكن فيها إعفاء قارص من ارتياد املدرسة،
وال س��يام بسبب حالته الجس��دية أو النفسية أو بسبب س��لوكه االجتامعي أو غري ذلك من الظروف التي
تجعل إلزامه ارتياد املدرسة ليس الحل األمثل لنمو شخصيته.
املادة  .10عىل ويل أمر القارص أن يتخذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتسجيل القارص الذي هو بعهدته يف
املدرس��ة ولتأمني مواظبته عىل ارتيادها بناء عىل ما ينص عليه هذا القانون واملراسيم واألنظمة التي تصدر
تنفيذا له.
امل��ادة  .11عىل مختار القرية أو املحلة الداخلة يف نطاق عمله أن يقدّم كل س��نة إىل الوزارة ،باملواعيد
واملواصف��ات التي تحددها ،لوائ��ح بالقارصين الذين هم يف عمر التعليم اإللزامي مع أماكن س��كن أولياء
أمورهم.
املادة  .12عىل مدير املدرس��ة التي يتس��جل فيها الطالب أن يتحقق من أن هذا األخري يرتاد املدرس��ة
بصورة منتظمة وال يتغيب عنها بدون عذر مرشوع.
املادة  .13تحدد مبراس��يم تتخذ يف مجلس الوزراء التدابري التي يتعني اتخاذها لتحقيق إلزامية التعليم
وكذلك الهيئات الرس��مية واألهلية املس��ؤولة عن تطبيقها مع مس��ؤولية كل منها ،يف حال عدم تس��جيل
الق��ارص الخاضع لهذه اإللزامية يف املدرس��ة أو تغيبه املتكرر أو غ�ير املرشوع ،مبا يف ذلك اللجوء إىل تدخل
املخات�ير ،والبلديات ،وهيئات الخدمات االجتامعية ،والهيئ��ات املختصة بحامية األحداث ،واألجهزة األمنية
والقضائية.
الباب الرابع  :المخالفات والعقوبات

املادة ّ .14
يحظر عىل أي شخص أن يستخدم أي قارص يف خالل األيام التي يكون فيها هذا القارص ملزما
بارتياد املدرسة.

29

املادة  .15يعاقب بالس��جن من ش��هر إىل ثالثة أشهر وبغرامة نقدية من الحد األدىن الشهري لألجور إىل
ع�شر مرات هذا الحد ،أو بإحدى العقوبتني ،كل ش��خص يخالف املوجب��ات املنصوص عليها يف أحكام هذا
القانون أو يف النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له .وتضاعف العقوبة يف حال التكرار.
الباب الخامس  :أحكام ختامية

امل��ادة  .16تح��دد ،عند االقتضاء ،دقائق تطبيق هذا القانون مبراس��يم تتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل
اقرتاح الوزير.
املادة  .17تلغى جميع األحكام املخالفة ألحكام هذا القانون أو غري املتفقة ومضمونه.
املادة  .18ينرش هذا القانون ويعمل به فور نرشه يف الجريدة الرسمية.

األسباب الموجبة

أق��ر لبنان مبدأ مجانية التعليم يف املرحلة االبتدائية ،يف املرس��وم االش�تراعي رق��م  134تاريخ 1959/6/12
(رشوط التعي�ين يف وزارة الرتبية الوطنية ,املادة  .)49كام نصت وثيقة الوفاق الوطني ( )1989عىل مجانية
التعلي��م االبتدايئ وإلزاميته .وأكد املجل��س النيايب عىل اإللزامية واملجانية يف التعلي��م االبتدايئ ،يف القانون
رق��م  686الصادر بتاريخ  .1998/3/16ويف الحالتني الترشيعيتني ،صيغ هذا املبدأ مبادة وحيدة من دون أي
تفاصي��ل .ومل يصدر أي مرس��وم لتحديد دقائق تطبيق األحكام املنصوص عليه�ما ،كام مل تتخذ الحكومات
املتعاقبة أي تدابري يف هذا املجال ،يف ما عدا إلغاء الرسوم املدرسية يف املدارس الرسمية للعامني املنرصمني.
ويف منتص��ف عقد التس��عينات ،اعتمدت هيكلية جدي��دة للتعليم يف لبنان أدرج فيه��ا للمرة األوىل تعبري
«التعليم األسايس» عىل أنه تعليم ميتد عىل تسع سنوات دراسية ويغطي مرحلتي التعليم االبتدايئ واملتوسط
(الرشائح العمرية من  6إىل 15سنة مبدئيا).
وجاء اعتامد مصطلح التعليم األس��ايس متاش��يا مع التطور الالفت يف هذا املجال عىل الصعيد العاملي .ففي
العام  1990عقد املؤمتر العاملي حول الرتبية للجميع وصدر اإلعالن العاملي حول التعليم للجميع ،املعروف
بإعالن جومتيان( ،)16الذي حمل توجهات عامة واسرتاتيجيات عمل لتطوير مفهوم التعليم األسايس اإللزامي.
ويف هذا الس��ياق ،عقدت عدة مؤمترات دولية وإقليمية أبرزها ،عىل صعيد املنطقة العربية ،مؤمتر القاهرة
( ،)2000وعىل الصعيد العاملي ،منتدى دكار العاملي للرتبية ( )2000الذي اعتمد إطار عمل تعهدت الدول
مبوجبه تحقيق التعليم األس��ايس للجميع مع حلول العام  .2015وش��ارك لبنان يف كل هذه املؤمترات وقدم
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تقارير عن واقع التعليم األسايس يف البالد ووضع اسرتاتيجيات عمل ونفذ عددا من األنشطة بهدف ترسيخ
مفهوم التعليم األسايس ووضعه موضع التنفيذ(.)17
وتشري اإلحصاءات الرتبوية عىل أن لبنان ،بالرغم من عدم تطبيق مبدأ إلزامية التعليم رسمياً ،حقق خطوات
كب�يرة يف مجال توس��يع التعليم يف مراحله املختلفة ،بحيث بلغت تقديرات نس��ب التس��جيل من الفئات
العمرية املوازية للتعليم األس��ايس حواىل  ،%93يف حني تش�ير تقديرات أخرى إىل أن هذه النس��بة تصل إىل
 %97,6م��ن الفئات العمرية املوازية للمرحلة االبتدائية ( 12-6س��نة) وإىل حواىل  %91من الفئات العمرية
املوازية للمرحلة املتوسطة ( 15-12سنة).
وتش�ير الدراس��ات كذلك إىل أن األوالد غري امللتحقني بالتعليم األس��ايس موجودون يف املناطق األكرث حرمانا
وينتمون إىل الفئات االجتامعية األكرث فقرا» أو هم من ذوي االحتياجات الخاصة.
ونظرا ألهمية التعليم األسايس يف بناء املجتمع وحق جميع اللبنانيني بالحصول عىل هذا التعليم الذي نصت
عليه املعاهدات واملؤمترات الدولية التي ش��ارك فيها لبنان ،يبدو من الرضوري إيجاد قانون خاص بإلزامية
التعليم األس��ايس ،ومد ه��ذه اإللزامية حتى نهاية مراحل هذا التعليم ،بحيث تش��مل املرحلتني االبتدائية
واملتوسطة (التعليم األسايس) وال تقترص عىل املرحلة االبتدائية فقط كام هي الحال يف القانون الحايل ،والتي
هي ش��به محققة حاليا من دون تدخل مبارش .كام يؤكد مرشوع اقرتاح القانون عىل رضورة تطوير مفهوم
التعليم األسايس من مفهوم تعليمي فقط ( 9سنوات دراسية) إىل تعليم يكسب األوالد إىل جانب املؤهالت
التعليمية التقليدية (مهارات القراءة والكتابة والحس��اب) الكفايات املرتبطة بالحياة ومتطلباتها وبالتنمية
املتكاملة للشخصية اإلنسانية.
ويقرتح مرشوع اقرتاح القانون أن تعالج إلزامية التعليم األس��ايس بش��كل مبارش من خالل تدخل الهيئات
الحكومي��ة واألهلية يف تحقيقه .بينام يقرتح مقاربة جديدة ملس��ألة املجانية من خالل عدم ربط اإللزامية
باملجاني��ة ،نظرا للكلفة املالية لتعميم مبدأ املجاني��ة يف التعليم الخاص .وباملقابل ،يفتح املجال أمام إيجاد
شبكات أمان تشارك فيها السلطات املحلية والهيئات املجتمعية من شأنها أن توفر للمحتاجني ماديا» وسائل
الدعم لاللتحاق بالتعليم األسايس ،كام يلحظ مقاربة قانونية لتأمني هذا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة،
مكرس��ا بذلك ما هو قائم بالفعل يف لبنان بهذين الش��أنني يف إطار تعميم هذه املامرسات لتشمل األطفال
الذين ما زالوا محرومني من هذا التعليم.
باإلضافة إىل املبادئ أعاله ،تجدر اإلش��ارة إىل أن مؤرشات عديدة تدل عىل أن التعليم الرس��مي بدأ يستعيد
عافيته ،بحيث يس��تقطب حالياً  %39,7من تالميذ التعليم األس��ايس بعد أن كانت هذه النس��بة  %30,5يف
الع��ام  .1996-1995وتدل كل املؤرشات إىل أن هذا التعليم أصبح قادرا» عىل قبول جميع التالميذ الراغبني
بااللتحاق مبدارسه يف إطار املناهج الجديدة وتطوير الهيكلية التي تجاري أكرث من أي وقت مىض خصائص
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من صعوبات تعلمية.
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لذل��ك ،وانطالقاً من املبادئ أعاله ،وبخاصة التزام لبنان تأمني التعليم األس��ايس للجميع بحلول العام 2015
كام ينص عليه إطار عمل دكار ( ،)2000وانطالقا من القدرات االس��تيعابية التي يتمتع بها التعليم الرسمي
ومن الدعم الذي بدأ يظهر يف هذا القطاع نحو رضورة تأمني التعليم األسايس للجميع كام هو محدد أعاله،
يقدم مكتب اليونس��كو يف بريوت إىل لجنة الرتبية والتعلي��م العايل والثقافة النيابية مرشوع اقرتاح القانون
املرفق املتعلق بالحق بالتعليم األس��ايس للجميع وبإلزامية هذا التعليم حتى الحصول عىل شهادة نهايته أو
حتى بلوغ اليافع السادس��ة عرشة من العمر ،عىل أمل اعتامده من املجلس النيايب الكريم وبدء العمل به
بأقرب وقت ممكن.
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()4
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()16
()17
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راجع امللحق – الئحة بالنصوص اللبنانية املرجعية.
مجلس النواب ،الدستور وتعديالته ،بريوت  ،1995املقدمة الفقرة ب و ج.
راجع ،مجلس النواب ،وثيقة الوفاق الوطني اللبناين ،الرتبية والتعليم ،ص  14و.15
راجع ،املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،خطة النهوض الرتبوي ،بريوت ،1994 ،ص .8
راجع خطة النهوض الرتبوي ،مصدر سابق ،ص .15
راجع املركز الرتبوي ،الهيكلية الجديدة للتعليم يف لبنان ،دون تاريخ.
راجع ،اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم ،و .....الرؤيا ،النسخة النهائية ،إعداد الهيئة اللبنانية للعلوم الرتبوية.2006/12/20 ،
املؤمتر الصحفي لوزير الرتبية والتعليم العايل ،جريدة النهار تاريخ  ،2004/7/30ص .17
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،مرشوع اإلمناء الرتبوي ،النرشة ،العدد الثالث كانون األول .2006
راجع وزارة الرتبية والتعليم العايل ،مرشوع الخطة الوطنية للتعليم للجميع (.)2015-2005
راجع املصدر السابق.
ً
حسبت جميع هذه النسب استنادا إىل اإلحصاءات الرتبوية التي يصدرها املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.
راجع ،إدارة اإلحصاء املركزي ،األحوال املعيشية عام  ،1997بريوت شباط  ،1998الجدول  5-2ص  128و .129وكوهيك كاسباريان،
دخول الشباب اللبناين إىل العمل والهجرة ،منشورات الجامعة اليسوعية ،املجلد األول بريوت 2003 ،ص  126و.127
حسبت هذه النسبة استناداً إىل اإلحصاء التي يصدرها املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.
املرجع السابق.
اسم املدينة التي عقد فيها املؤمتر يف الفلبني.
راجع مجموعة التقارير يف هذا املجال الصادرة عن املكتب اإلقليمي لليونسكو للبالد العربية وعن وزارة الرتبية والتعليم العايل
واملركز الرتبوي للبحوث و اإلمناء.

