
			الف�سل	39 من	الد�ستور	اجلديد	للجمهورّية	الّتون�سّية	:	
   - الّتعليم اإلزامي اإىل �سّن ال�ّساد�سة ع�رشة.

الّتعليم العمومي  الّدولة احلّق يف    - ت�سمن 

توفري  اإىل  وت�سعى  مراحله،  بكامل  املجاين 

الّتبية  لتحقيق جودة  وريّة  ال�رشّ الإمكانيات 

تاأ�سيل  على  تعمل  كما  والّتكوين.  والّتعليم 

الّنا�سئة يف هوّيتها العربّية الإ�سالمّية وانتمائها 

ودعمها  العربّية  الّلغة  تر�سيخ  وعلى  الوطني 

اللغات  على  والنفتاح  ا�ستخدامها  وتعميم 

ثقافة  ون�رش  الإن�سانّية  واحل�سارات  الأجنبّية 

حقوق الإن�سان. 

 

  الف�سل 47		من	الد�ستور	اجلديد	للجمهورّية	الّتون�سّية:										

    - حقوق الّطفل على اأبويه وعلى الّدولة 

والّتبية  والّرعاية  وال�سّحة  الكرامة  �سمان 

والّتعليم.

    - على الّدولة توفري جميع اأنواع احلماية 

لكّل الأطفال دون متييز وفق امل�سالح الف�سلى 

للّطفل.

المنتدى الوطني حول مداخل اإلصالح التربوي:

»من أين نبدأ؟«

اجلمهورّية التون�سّية

وزارة الرتبية

 

 • اإلشراف•:•وزير التربية د. فتحي الجراي	
التاريخ•: يوم السبت 16 أوت 2014	•
• املكان•: المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية	

 • ضيوف•املنتدى•شركاء•وزارة•الرتبية:	
المهني  والتكوين  العالي  التعليم  وزارات  	 ممثّلون عن 

والتشغيل والشؤون االجتماعية والشباب والرياضة والمرأة 

الدينية  والشؤون  والصحة  والمالية  واالقتصاد  واألسرة 

والثقافة

	 جامعيون وباحثون وخبراء في الشأن التربوي

	 االتحاد العام التونسي للشغل

	 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

	  منظمات وطنية ودولية

	 إعالميون... 
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 البرنامج : 
 

a ال�ساعة )8.30(  الفتتاح :    كلمة	ال�سيد	وزير	الرتبية

a  ال�ساعة )8.45(  املداخلة الأوىل: 

الأعمال	املنجزة	يف	اإطار	م�سار	اإ�سالح	املنظومة	الرتبوية:	الندوة	الوطنية	

ملنهجية	الإ�سالح	الرتبوي	)مار�س	2012(.   اأ. عادل احلّداد  

a ال�ساعة )9.00(  املداخلة الثانية: 

الإ�سالح	الرتبوي	يف	�سوء	املبادئ	احلقوقية	لد�ستور	اجلمهورية	التون�سية

اأ.حمّمد بالرا�سد 	 	 	 	 	 		

a ال�ساعة )9.15(   املداخلة الثالثة: 

										د. حممد بن فاطمة 	 مداخل	ممكنة	لالإ�سالح	الرتبوي.	

a ال�ساعة )09.30(  املداخلة الرابعة:

 مداخل	عملية	لالإعداد	لبناء	ال�سرتاتيجية	الوطنية	لالإ�سالح	الرتبوي.

             د. م�سّدق اجلليدي

 

a ال�ساعة )10.00(   املداخلة اخلام�سة: 

نتائج	اأعمال	جلنة	توثيق	موارد	الإ�سالح	الرتبوي.									اأ. حم�سن العامري 

a ال�ساعة )10.15(         نقا�س

a ال�ساعة )11.00(        ا�سرتاحة	قهوة

a ال�ساعة )11.30(        اأعمال	الور�سات:

	q	الور�سة الأوىل 

اإ�سالح	املنظومة	الرتبوية	:	�سروط	الإجناز	و�سمانات	النجاح 

		n	املي�رّش: اأ. التيجاين القماطي 	

					n	املقّرر: اأ. حممد �سورية

	q	الور�سة الثانية 

دور	خمتلف	مكونات	املجتمع	املدين	يف	م�سار	الإ�سالح	الرتبوي

		n	املي�رّش : اأ. كمال احلّجام 	

		n	املقّرر: بوزيد الن�سريي 	

	q	الور�سة الثالثة  

جمالت	اإ�سالح	املنظومة	الرتبوية	واأولوياته

		n	املي�رّش: ح�سني احلامدي 	

		n	املقّرر: اأ.  جنيب الزبيدي 	

a ال�ساعة )14.30(  ا�سرتاحة	الغداء

a ال�ساعة )15.30( 

تقدمي	تقارير	خمتلف	الور�سات	ونقا�س	عام

a ال�ساعة )16.50(

تقدمي	التو�سيات	العامة	واملراحل	املقبلة.			اأ. الها�سمي العر�ساوي

a ال�ساعة )17.00(

اختتام	فعاليات	اليوم	الدرا�سي		)كلمة	ال�سيد	وزير	الرتبية(


