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التعليم األساسي حق لكل شخص
في سن الدراسة ،وهو إلزامي
ومجاني في المدارس الرسمية.
ويتاح لمكتومي القيد ضمن
شـــروط وإجـــراءات ّ
مبسطـــة.
ّ
أهميـــة التعلــــم
ّ

هــــذه المطويـــة ستقتصـــر علــى
الوصـــول إلـــى المــدارس الرسميـــة.
مــــن هــــو مكتــــوم القيــــد الــذي يمكنــــه
الحصـــول علـــــى التعليـــــم الرسمـــي؟

• بموجب تعاميم وزارة التربية والتعليم العالي يمكن لمكتوم
القيد من أصل لبناني التسجل في المدارس الرسمية اللبنانية.
• مكتوم القيد من أصل غير لبناني أو من ُيعرف بـ «عديم الجنسية»
ً
ال يكون مشموال بنص التعاميم ،لكن عمليًا ُيعامل في المدارس
الرسمية كما ُيعامل بقية مكتومي القيد من حيث قبوله في المدرسة.

التعلم ضرورة حياتية لضمان نمو األطفال الفكري والثقافي
بشكل صحيح ومتكامل ،وحمايتهم من االستغالل في المستقبل
ّ
والتخصص،
بسبب األمية ،ولضمان إمكانية االلتحاق بالجامعة
وإمكانية أن يقوموا بالمهن التي يحبونها وأن يتمكنوا من تحسين
أوضاعهم المعيشية عن طريق احتراف مهن منتجة وضمان أن
يكونوا أعضاء منتجين في المجتمع.

إلى أي مراحل دراسية يمكن لمكتوم القيد
التعلم في المدرسة الرسمية؟

يمكن لمكتوم القيد التعلم إلى أية مرحلة دراسية يريدها أي
تعليم أساسي ،ثانوي وجامعي.

هــل يستطيــع مكتــوم القيـــد الحصــول علــى
التعليـــم فـــي لبنـــان؟

مــا هــي األوراق التي يجب أن يبرزهــا مكتــوم
القيــد للتسجــل فــي المدرســة الرسميــة؟

يمكن لمكتوم القيد الحصول على التعليم ،انطالقًا من مبدأ
ُّ
حق التعليم للجميع .تعلم مكتوم القيد في المدارس الرسمية
متاح بموجب تعاميم صادرة عن وزارة التربيةّ .أما في المدارس
الخاصة ،فاألمر متروك مبدئيًا لكل مدرسة ّ
لتقرر متى ومن
تستقبل من األطفال.

مالحظـــــة هامـــــة

ّ
المجانية في لبنان .وهي تستقبل
هناك الكثير من المدارس الخاصة
أوالد مكتومي القيد في الغالب ،لكن ال تحصل على تغطية لكلفتهم من
التربية والتعليم العالي كما هي حال اللبنانيين ،ويكون بعضها
وزارة ّ
غير مرخص أو ال يقوم بإرسال أسماء التالميذ إلى وزارة التربية والتعليم
العالي لضمان التسلسل الدراسي .في حال سجلتم أوالدكم في مثل هذه
المدرسة تأكدوا أن تحصلوا على اإلفادات المدرسية وراجعوا في الوزارة
للتأكد أن اسم الطفل مدرج لديها وأن تعليمه نظامي وسيستفيد من
التسلسل الدراسي الحقًا الستكمال دراسته وللتقدم للشهادات الرسمية.
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تختلف األوراق حسب المرحلة الدراسية .المستندات المطلوبة
للتعليم األساسي أولية وبسيطة بينما تلك المطلوبة للثانوي أكثر
وأصعب نسبيًا.
ُ
هذه األوراق تطلب فقط عند التسجيل للمرة األولى في المدرسة .أما
ّ
التلميذ القديم فيعتبر مقبوآلً ويسجل تلقائيًا.

• للتعليــــم األساســـــي

 oيبرز التلميذ مكتوم القيد من أصل لبناني إفادة تعريف
اسم جديدة صادرة عن مختار محل سكنه واخراج قيد
فردي ألب أو أم أو جد أو جدة لبنانيين عند توفرهم.
في حال وجود دعوى مدنية لقيد المولودُ ،يستحسن أن
َّ
ّ
سيسجل الطفل على أنه
تقدم إفادة بها إلى المدرسة.
ّ
مكتوم قيد من أب لبناني ،لكن اإلفادة تسرع التسجيل.
ّ o
يقدم التلميذ عديم الجنسية من أصول غير لبنانية
إفادة تعريف اسم صادرة عن المختار وما توفر من أوراق
ً
لديه كوثيقة الوالدة مثال.
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تطلب بعض المدارس أيضًا إفادة إضافية من المختار
ّ
تعرف بالتلميذ وأصوله .وبعضها تطلب أن تكون إفادة
تعريف االسم مصادقة من المحافظة في هذه الحاالت.
ّ
ّ o
المسجل في فئة قيد الدرس جواز إقامة
يقدم التلميذ
ّ
صالح لوالده المسجل في هذه الفئة وإفادة تعريف اسم.
 oتطلب غالبية المدارس من كل التالميذ  -بمن فيهم
ّ
المتضمن اللقاحات
مكتومي القيد  -تقديم الدفتر الصحي
التي حصلوا عليها وشهادة خلو من األمراض السارية
والمعدية .وفي حال كان الطفل لم يحصل على اللقاحات
بعد أو حصل على بعضها فقط ،تقوم غالبية المدارس
بإرسال األطفال إلى المستوصف بعد وضع اسمائهم مؤقتًا
في سجالت التسجيل ،أو يتم قبولهم مؤقتًا في المدرسة
على أن يحصلوا على اللقاحات في المدرسة عن طريق
طبابتها الستكمال التسجيل بعد استكمال اللقاحات.
بينما ترفض مدارس أخرى التسجيل وتطلب من األهل
تلقيح أوالدهم بسرعة لتسجيلهم في المدرسة بعد
الحصول على اللقاحات ،لكن ليس هناك خطر أن يخسر
الطفل إمكانية التسجيل ألن المدرسة تحتفظ له في هذه
الحالة بحق التسجيل لذلك الحين حتى ولو تخطى المهلة.

يمكــن لمكتـــوم
القيـد التعلم إلى
أية مرحلـة دراسية
يريدها أي تعليــم
أساســـي ،ثانوي
وجامعــــــــي.

• للتعليم الثانوي

ّ o
يقدم التالميذ مكتومو القيد الجدد المولودون من أصول
لبنانية إفادة تعريف اسم مع جواز مرور صالح صادر عن
األمن العام .وتقبل بعض المدارس بخالصة جواز إقامة
صادرة عن األمن العام وهي مستند كلفته أقل من كلفة
جواز المرور ويصدر خالل وقت أقصر.
اسألوا لدى األمن العام كيف تحصلون على جواز المرور
أو خالصة جواز اإلقامة .في بعـض الحـاالت ،يمكـن أن
تتغاضـى المدرسـة عـن كون جواز المرور غيـر صالـح.
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ّ
ّ o
المسجلون في فئة «قيد الدرس» جواز
يقدم التالميذ
إقامة قيد الدرس صالح.يمكن أن تتغاضى المدرسة في
بعض الحاالت ،عن كون جواز اإلقامة غير صالح.

مالحظــــــــات هامــــــــة
 يجــب أن يكون تاريــخ والدة الطفــل على إفـــادة التعريف مطابقـــًا للتاريـــخ الذي
أعطيتمـــوه للمدرسة.
 تأكدوا أن صورة الطفل ملصقة على إفادة التعريف.
ّ
 في حال تعذر تأمين كل األوراق المطلوبة ،راجعوا المدرسة وال تتركوا الطفل من دون
تعليم ألنه يمكن للمدرسة أن تقبل بأي ورقة متوفرة عندها لكي ال ُيحرم الطفل من
التعلم ،والمدرسة هي من تهتم بتبرير األوراق مع الوزارة.

من يقوم بتسجيل الولد في المدرسة؟

∑ ُيستحسن أن يتولى عملية تسجيل الطفل األب أو األم أو الولي أو الوصي على الطفل أو شخص لديه وكالة
قانونية من أي من هؤالء .وال ُيقبل غالبًا بتوقيع االخ او ابن العم إال في حاالت استثنائية.
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ّ
∑ تطلب بعض المدارس تكليف من األب لشخص آخر يوقع لدى
المختار ّ
ويبين األسباب التي تمنع األب من الحضور .أو ورقة من
ّ
ً
المختار تؤكد تعذر حضور األب كأن يكون في السجن مثال.
∑ في حال كان الطفل يعيش مع أي من أجداده في حال غياب
ّ
الوالدين أو في حال تخليهما عن الطفل ،تقبل المدرسة بتوقيع
الجد أو الجدة طالما أن بحوزتهم كامل المستندات المطلوبة.
∑ في حال وجود طالق بين األهل ،تطلب المدرسة نسخة عن حكم
الحضانة الصادر عن المحكمة الشرعية لمعرفة من لديه حضانة
الطفل ومن يحق له أن يصحبه من المدرسة .في حال تأخر حكم
الحضانة ،تقبل المدرسة عادة بتوقيع الشخص الذي يسكن معه
الولد لتلتزم فيما بعد بمضمون الحكم.

متــى يتــم التسجيـــل؟

َّ
تحدد الفترة التي يجب أن يتم التسجيل خاللها في التعميم الذي
يصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي.
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ّ
يتسجل
تقضي عادة التعاميم أن مكتوم القيد من أصول لبنانية
ّ
يتسجل فيها التالميذ اللبنانيون (أي قبل
في نفـــس الفترة التي
األجانـــب) وال تذكر مكتومي القيد من أصول غير لبنانية حيث
يقوم بعض مديرو المدارس بتسجيلهم مع اللبنانيين وبعضهم
مـــع األجانــــب.

ماذا يحصــل في حــال التأخــر في تأميــن
األوراق لمــا بعــد انتهــاء مهلــــة التسجيـــل؟

في حال التأخر في تأمين األوراق المطلوبة لما بعد انتهاء مهلة
التسجيل ال يخسر الطفل إمكانية التسجيل أو االلتحاق بالصف بل
ُيعطى الطفل الوقت ليستكمل أوراقه عند الحاجة.
ويداوم الطفل في الصف لحين استكمال األوراق ،مع اعتماد
سجالت خاصة أو «تسجيل غير رسمي» أي ال ترســل المستنــدات
واللوائح إلى الوزارة لحيــن استكمـــال األوراق .وحتى الذين
يتأخرون عن مهلة انتهاء التسجيل النهائية التي ّ
تحددها الوزارة
 أي التي بانتهائها يجب أن تكون كل األوراق مستكملة لجميعالتالميذ  -يرفع لهم المدير إلى المنطقة التربوية طلب استرحام
تجاوز مهلة حتى ال ُيحرم أي تلميذ من التعلم.

في حــال التأخـــر
في تأمين األوراق
المطلوبة لما بعد
انتهـــــاء مهلـــة
التسجيل ال يخسر
الطفـــــل إمكانية
التسجيــــــل

للتسجيـــل؟
مــا هــي اإلجـــراءات
َّ
∑ غالبًا ما تكتفي المدرسة بأن ّ
تقدم األوراق إليها ويوقع طلب
ّ
المخول بذلك.
التسجيل من قبل الشخص
∑ تطلـب بعض المدارس من األهل مصادقة األوراق في المحافظة
أو في المنطقــة التربوية وهي دائرة وزارة التربية والتعليم العالــي
فــي المحافظــة.
∑ ترسل المدرسة األوراق ولوائح التالميذ مكتومي القيد إلى
المنطقة التربوية للموافقة على تسجيلهم ،وذلك بعد انتهاء مهلة
أعمال التسجيل أي مع بدء الصفوف تقريبًا .وبانتظار الموافقة التي
تستغرق وقتًا قد يصل لشهر ،يداوم األطفال في المدرسة.
∑ في حال لم تصدر الموافقة ،سيتوقف الطفل عن الحضور في
ّ
وتفسر المدرسة السبب لألهل .لكن حتى في هذه الحال،
الغالب،
∑ تقوم بعض المدارس بتسجيل الطفل على أساس أنه «غير ّ
مبرر» -
أي من دون موافقة  -على أن يقوم الطفل بتسوية وضعه في السنة
المقبلة ويصبح ّ
مبررًا ،وذلك حتى ال يخسر التلميذ أي سنة دراسية.
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ّ
إذا ّكان الطفل لم يتعلم يومًا هل يستطيع
التعلم اليوم؟
ّ

في حال لم يكن الطفل مكتوم القيد قد تعلم يومًا وهو ال يزال
بعمر يسمح بتسجيله في الصف األول  -أي لم يتجاوز الـ7سنوات
 تقبل غالبية المدارس بتسجيله وتحصل على موافقة استثنائيةمن المنطقة التربوية .إذا تخطى هذا العمر ،يمكن أن تقدم
المدرسة طلب استرحام لوزارة التربية والتعليم العالي ُي ّ
سمى طلب
«تجاوز شرط السن» لقبوله بشكل استثنائي.
تجاوزت مدة انقطاعه
ترفض مدارس كثيرة اعادة استقبال طالب ُ
عن الدراسة السنتين ،بينما تستقبله مدارس أخرى بغض النظر
عن سنوات االنقطاع.
ّ
المتسرب من الدراسة إلى التعليم المهني.
كثيرًا ما يتم توجيه الطفل
ويمكن أيضًا أن تقوم المدرسة بإحالة الطفل إلى دورات التعليم
السريع الخاصة بالتقوية ليلتحق في ما بعد بالتعليم النظامي.
هذه الدورات ّ
مخصصة في الغالب للنازحين السوريين لكن يمكن
أن يستفيد منها بعض اللبنانيين.
اسألوا في المدرسة الرسمية في منطقتكم عن أقرب مركز ّ
يقدم

مثل هذه الدورات.

ّ
كيــف يتـــم التأكـــد من حصـــول
التسجيـــل رسميــــًا؟

تأكدوا من المدرسة أن اسم الطفل مدرج على
اللوائح الرسمية التي ترسلها المدرسة سنويًا
لوزارة التربية والتعليم العالي .واحصلوا كل سنة
ّ
على إفادة مدرسية تؤكد التسلسل الدراسي
بشكل صحيح
للطفل لضمان أن تسجيله حصل
ٍ
وأن لديه التسلسل المطلوب لمتابعة دروسه
ولتقديم امتحانات الشهادات الرسمية.
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يمكــن أن تقـــوم
المدرسـة بإحالـــــة
الطفــل إلى دورات
التعليــم السريـــع
الخاصة بالتقوية
ليلتحق في ما بعد
بالتعليــم النظامي
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ّ
جمعيــــــة ّرواد الحقـــــــوق

ّ
ّ
غير حكومية لبنانية ،تعمل على الدفاع عن الحقوق األساسية
جمعية رواد ّالحقوق منظمة ّ
للفئات المهمشة في لبنان ،مركزة بشكل خاص على عديمي الجنسية والالجئين والمهاجرين.
تعزيز العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامة الالجئين والمهاجرين
وتقوم رسالتها على
ّ
ّ
المتخصص
وعديمي الجنسية .وتتمثل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب
ّ
المعنية وأصحاب الشأن ،والتوثيق واألبحاث ونشر الدراسات ،إضافة إلى بناء
لمختلف الفئات
حوار ّبناء مع الجهات الرسمية .جمعية ّرواد الحقوق عضو ّ
مؤسس في كل من االئتالف المدنيّ
لدعم استقالل القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية.
ّ
الكتيـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة األمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون الالجئيـــــــن.
تــم إنتـاج هــذا
ّ
ّ
ّ
لجمعيــــة ّرواد الحقــــوق .يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات
الفكريــــة محفوظــــة
الملكيــــة
حقـــوق
ّ
الكتـــــيب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.
الـــــواردة فــــي هــــذا
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