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منصفة عالية األداء تبني 
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 الرتبية وزيركلمة السيد 
على إصالحات هيكلّية عميقة في مختلف تقبل بالدنا 

 القطاعات وفي العديد من املجاالت، 
ّ
ابت أن

ّ
عماد هذه  والث

مّهُد الذي  التربوّيةاإلصالحات هو إصالح املنظومة 
ُ
بفضله ت

قافية 
ّ
السبيل إلحداث التحّوالت االقتصادّية واالجتماعّية والث

 التربوّية ويعتبر هذا الكتاب األبيض إلصالح املنظومةاملنشودة 

صدفة تتويجا لتمش يقطع مع االرتجال والتسّرع وال

واسعة واستشارة مساهمة والعشوائّية، فهو ثمرة حوار و 

رد إلى إشراك كافة األطراف ذات الصلة هادفة وسعي 
ّ
مط

 ومربين وتالميذ وإطارات ُمشرفة... أولياء   التربوّي بالفعل 

مّية وإضافة إلى ما تفرضه استحقاقات الثورة من حت

 كنه العمل 
ّ
والتصاقه  التربوّي الشروع في هذا اإلصالح، فإن

يرة وحاجاته املتطورة يو بهواجس املجتمع وأول
ّ
 قتض يّياته املتغ

مراجعة مستمّرة لرسالة املدرسة وأدوارها  التربوّي القطاع  من

ستقبلها حى  ال تكون ملومقاربة متجّددة لتحّدياتها واستشرافا 

ة التاريخ بل قائدة ركب حركهذه املؤّسسة الحيوّية خارج 

والتكنولوجّية واالقتصادّية  العلمّيةاملعرفّية و  التحّوالت

 الراهنة واملقبلة.

فالكتاب األبيض هو رسم مالمح مدرسة تّم التوافق 

 ،التربوّيةحول إصالح املنظومة  الوطنيّ حولها في مسار الحوار 
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ا وطنيّ تعّد األجيال لعصر غير الذي نعيشه، مليء بالتحّديات 

ودولّيا، متمّيز بسرعة نسق  التجّدد في جميع املنظومات 

املعرفية والقيمية والسياسية واالقتصادية. وهو ما يدعو 

املدرسة إلى ضبط خياراتها بوضوح وتجميع القوى الحّية 

يرات وت
ّ
حّدياتها، حولها حى  تقدر على مواجهة نسق التغ

مواكبتها وسبل التكّيف معها حى  ال نكون  آلّياتوتحديد 

 خارج إطار الزمن. 

لذلك كان خيار الحوار الواسع واملشاركة املفتوحة 

واالستشارة املعّمقة والشاملة أمرا ال بّد منه حى  تكون 

مشتركة بين كافة الفاعلين في التربية  التوّجهات ثمرة رؤية

  املدنّي واملستفيدين منها، من املجتمع 
ّ
واملجتمع السياس ي، ألن

املدرسة مدرستهم جميعا ومصيرها يحّدد مصير الوطن، 

مزيد  ى كّل أبنائها تدعوهم إلىإلاليوم حاجة فاملدرسة ب

  تكون في قلب املجتمع 
ّ
االهتمام بها بل إلى التضحية حى

ونحن إذ نطرح اليوم مشروع التربية  ه وأولوّياته.وشواغل

نا في اآلن نفسهلتو 
ّ
 نس الجديدة في هذا الكتاب األبيض، فإن

ة املعنّيين بالشأن التربوّي 
ّ
نرنو إلى تفاعل واسع من قبل كاف

من أصحاب الرأي السياس ّي واملدنّي والعلمّي والشعبّي لرسم 

فة، بثقة ويقين مالمح طريق املستقبل، طريق العلم واملعر 

يعيدان إلى املدرسة بريقها، ويجّسدان حلم التونسّيين 

 والتونّسيات في مدرسة عالية األداء عميمة الفائدة. 
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هات في ضبط مالمح هذا إن تحديد الخيارات والتوّج 

 
ّ
ما يكتسب متانته وصالبته من استناده إلى دستور اإلصالح إن

وقيمه، وإلى ثوابت املجتمع ونقاط  التونسّيةالجمهورية 

 ،استدالله، تأصيال للكيان وتحديثا معقلنا وتعصيرا منشودا

وهي غايات جعلت من مختلف إصالحات التعليم في تونس 

 ر ينطلق من مكاسب الفكر اإلصالحيّ عمل مراكمة وبناء وتطوّ 

 ،وتجاربه، ويستفيد من صعوبات اإلصالحات السابقة وهناتها

  سبتيكبذلك و 
ّ
ي واملتجذ

ّ
ر في كيانه هذا اإلصالح طابعه املتأن

ا ا في خياراته، واقعيّ االجتماعّي والثقافّي واالقتصادي، عقالنيّ 

 ا في رؤاه وآفاقه.في طموحاته، استشرافيّ 

إن تحقيق طموحات هذا اإلصالح وتجسيمها وجعلها 

  التونسّيةواقعا جديدا ممّيزا للمدرسة 
ّ
 إذا كان ال يتحق

ّ
ق إال

 تونسّيةو تونس ّي  كّل استقّر في وجدان التجسيم مطمحا هذا 

أفراد املجتمع حى  تكون  كّل وكان هذا الطموح مشغل 

املدرسة ضمانة لتونس استقرارا وتنمية وتشغيلية وحياة 

 فرد.    كريمة آمنة لكّل 

 د. ناجي جلول                                                           
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 تقديم
 ومعطيات ملعلومات جرد على األبيض الكتابيقوم 

 ُيعرض املالمح محّدد جمهور  إلى موّجهة راهنة موضوعّية

خاذ عليه
ّ
 مسألة إزاء إمكانّية أو فرضّية ترجيح أو قرار الت

 إلشراك جهة مسؤولة حاجة عن ناش ئ وهو. مخصوصة

خاذ في عنّيةم أطراف
ّ
 ويتضّمن واسعا، توافقا يحتاج قرار ات

 قتضيهات مختلفة ومؤّيدات بحجج معّززة وتوّجهات مقترحات

لذلك اختارت وزارة التربية، نظرا ملا . الفكرة أو املشروع

 
ّ

، عرض مكينة في الوجدان التونس يّ  أن التربوّي من منزلةللش

ونسيين التربوّية مشروع إصالح املنظومة 
ّ
على عموم الت

ونسيات من خالل هذا الكتاب األبيض قصد
ّ
الحصول  والت

 التربوّية السياسة بشأن هاّمة قرارات حول  توافقعلى أوسع 

        .املقبلة للمرحلة

عتبر
ُ
من أجّل مكاسب تونس  التونسّيةاملدرسة  ت

على امتداد العقود  العمومّية املدرسة  أتاحتقد الحديثة، ف

تشكيل تعزيز املاضية مكتسبات تاريخية أسهمت بها في 

واملنفتحة على باعتزاز املنغرسة في هويتها  التونسّيةة الشخصيّ 

لت في اآلن نفسه مصعدا بثقة قيم الحداثة والكونّية
ّ
، ومث

بالتالي اجتماعيا ساهم في تأهيل أجيال من املواطنين و 

املدرسة ، وأمّدت التونسّيةاالرتقاء بمستوى عيش األسرة 
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 نيّ الوطواالقتصاد  التونسّيةاإلدارة دولة االستقالل الفتّية و 

د  بكفاءات على درجة عالية من املهارة واالقتدار 
ّ
بما أك

 .السيادة وعّزز االنتماء وفتح آفاق املستقبل الواعد

لكّن هذه املكتسبات على أهمّيتها لم تعد تحجب على   

ا ودولّيا، هنات ونقائص وطنيّ ، التربوّي جميع املتابعين للشأن 

واسعة من درسة لدى فئة شرقة للمصورة املتلك الهّزت 

جدّي غير  وطنيّ ين وأوجبت اإلسراع ببذل جهد التونسيّ 

مسبوق من أجل إعادة االعتبار ملنزلة التربية والتعليم في 

ألقها ودورها املركزّي  التونسّيةاملجتمع، بما ُيعيد للمدرسة 

 ستدامة.املتنمية ال دفعفي إنتاج املعرفة واإلسهام بفعالية في 

ين سنة ، اليوم التونسّيةيحّق للمدرسة 
ّ
بعد زهاء ست

 التربوّيةمن التعليم العصرّي وما راكمته من اإلصالحات 

في أن تقف ، من صعوبات  تههواجاملتعاقبة واملكاسب وما 

ها ومراجعة رسالتلتجديد  ،مفتتح القرن الحادي والعشرين

سياق تاريخّي جديد له إشراطاته  أدوارها ووظائفها في ظّل 

دة لن ومقتضياته
ّ
بفضلها حتّل املستحدثة ورهاناته املتأك

ه في هذه املرحلة 
ّ
 التاريخيّ موقعا نستحق

ُ
عّد التربية ملواكبة ة ون

 .بنسق يصعب تقدير مآله عالم متغّير ومتحّول 

 الدولّيةاملعرفة والتربية من املعايير  أصبحتلقد 

لقيس درجة تقّدم الشعوب ورفعة األوطان تؤّهلها الستيعاب 
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 بإعداد 
ّ
ى ذلك إال

ّ
املعارف واإلسهام في إنتاجها، وال يتأت

الحاصل في  التراكم واستثمار الناشئة إلتقان لغة العصر 

في البلدان  النوعّية التربوّية التحّوالتو  التونسّيةالتجربة 

  الرائدة للعمل على نماء الوطن وضرب موعد مع التاريخ. 

لئن كان من وظائف املدرسة تمهيد الطريق أمام و 

 من واجبها أيضا االستجابة ملا 
ّ
األجيال ملستقبل واعد، فإن

عاجلة وطارئة مستجّدة يستدعيه الوطن من استحقاقات 

وتستدعيها حاجاته التشغيلّية، بل   الوطنيّ يقتضيها االقتصاد 

ا اليوم في ظّل تنامي سلوكات وأفكار غريب، على املدرسة 
ّ
ة عن

كالحركات االرهابّية والدعوات إلى التشّدد والتطّرف والكراهية 

واإلقصاء، أن تحتّل موقعا متقّدما في مقاومة اإلرهاب 

 وتحصين الوطن باملعرفة والعلم والعمل.

 
ّ
االنخراط في السياق العاملّي  ال خيار ملدرستنا إال

سالحها املعرفة والعزم لتبني بيدها الحاضر  ،املتحّرك

 السبيل  إليه أفض اوتصلحه، وترمق بعين األمل غد
ّ
ل يخط

 ثابتة وقيم راقية.  فكٌر مستنير 
ٌ
 وإرادة

ومآالته املنتظرة،  الوطنيّ وانسجاما مع مسار الحوار 

تين أساسيّ طورين أو مرحلتين على اخترنا بناء الكتاب األبيض 

 هما طبيعته:تاقتض
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 ،سياقات اإلصالحمرحلة أولى اختّصت بضبط  -

والدولي لإلصالح  الوطنيّ  التاريخيّ فحّددت اإلطار 

ورهاناته وفق رؤية  هياته وضبطت  تحّد مرجعّياتو 

االستراتيجّية ،  هاتهتشخيص دقيقة وأملحت إلى توّج 

 فأنارت رؤية اإلصالح وحّددت أهدافه.

برامج اإلصالح ومشاريعه  تضّمنت مرحلة ثانية -

لتحويل األهداف االستراتيجّية التسعة من مبادئ 

وتوّجهات إلى مشاريع تفصيلّية فرعّية وذلك بتشجير 

كّل هدف إلى إجراءات دقيقة ستقوم على درسها 

 وتجسيمها وتحويلها إلى مشاريع قوانين وقرارات لجاٌن 

في فنّية من الخبراء في كّل مجال. ولم يغفل الكتاب، 

الكلفة املالّية  إطار رؤية واقعّية متبّصرة ومسؤولة،

 .التربوّيةالتقديرّية إلصالح املنظومة 

 

 
 
 



14 
 

 الكتاب األبيض
 التربويّةمشروع إصالح المنظومة 

 
اتسياقات اإلصالح و 

 
: همرجعي

 

 

ةمالمح املدرسة  1.1
 
اهنة وموجبات اإلصالح: من  التونسي

 
الر

 التشخيص إىل التقييم.
   

إجراء تشخيص موضوعّي لواقع  يستوجب اإلصالح

وإنجاز تقييم عميق وفق مقاربة علمّية  ،التربية في تونس اليوم

تعّرف الطريق إلى املعالجة ل، الدولّيةتعتمد املؤشرات واملعايير 

واالرتقاء  التربوّيةالحقيقّية الكفيلة بتطوير أداء املنظومة 

 بجودة مخرجاتها.
  

ة واملساهمات الحواريّ  اتليافعالأفضت جميع وقد           

متها وزارة التربية، ة املختلفة املجتمعيّ 
ّ
والدراسات الىي نظ

حول توصيف  املنجزة من جهات متنوعة إلى توافق عامّ 

تعاني من تداعياتها  التونسّيةاإلخالالت الىي أضحت مدرستنا 

لتو  ،السلبية
ّ
 أساسا في: تمث

 

وضعف مستوى تحصيل  التربوّية العملّيةتراجع أداء  

مين
ّ
وفي اللغات بما  العلمّية األساسّية املوادّ في  املتعل

1
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وانحصار تحصيلهم في املعارف فيها اللغة العربية 

واملحتويات على حساب الكفايات األفقّية واملهارات 

بة
ّ
ر سلبا مّ م، املرك

ّ
مستوى أداء التالميذ والطلبة  فيا أث

وأقام عالقتهم باملعرفة على  مةفي مراحل دراسية متقّد 

 أساس نفعّي ظرفّي مباشر ينقض ي بانقضاء االمتحان،

االندماج في سوق الشغل  قدرتهم علىحّد من و 

والحياة النشيطة عموما، وهو تشخيص أثبتته نتائج 

قييمات 
ّ
على امتداد الدورات  الدولّيةتالميذنا في الت

فشل املتالحقة. كما كان لتفاقم ظاهرة التسّرب وال

ين الىي بلغت مؤشراتها مستويات تدعو الى املدرسيّ 

ٌع 
ْ
تعجيل ُمجتمعّي كبير استوجب ال االنشغال وق

 .اإلصالح دون ترّدد أو إرجاءب
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في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص  التونسّيةفشل املدرسة  

 املؤّسساتنتيجة التفاوت الحاّد بين الجهات وبين 

 التحتّيةداخل الجهة الواحدة على مستوى البنية 

ستقرّ  بشرّيةواملوارد ال
ُ
ة، ات اللوجستيّ ة واإلمكانيّ امل

 اآللّياتل الى إيجاد الصيغ و فضال عن عدم التوصّ 

0.7% 

2.0% 

4.1% 

3.2% 

0.1% 

 توزيع العاطلين حسب املستوى التعليمي

 بدون مستوى 

 إبتدائي 

 ثانوي و مرحلة ثانية من التعليم األساس ي 

 تـعليم عالي

 غير مصرح به
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ة وأنساق تعّددالذكاءات امل االستفادة منالكفيلة ب

م
ّ
ميناملتفاوتة بين  التعل

ّ
التلميذ في  وتثمين حّق  ،املتعل

املتالئم مع ملمحه  املنهيّ و  بناء مشروعه الّدراس يّ 

أصحاب  وكذلك حّق  ،الخاّصةوميوالته  الشخص يّ 

 يخّصهم ّي دفي تعليم إفرا الخصوصّية االحتياجات

 املهنّيةاالجتماعّية يضمن أسباب اندماجهم في الحياة 

  ؛وانخراطهم فيها
 

  
ّ
حيث  االقتصادّي ساع الهّوة بين املدرسة ومحيطها ات

القائمة في سائر  الدراسّيةلم تعد املسالك والشعب 

مراحل التعليم قادرة على تلبية حاجات املجتمع 

 ،خاّصةوانتظارات عروض التكوين في التعليم العالي 

في املنظومة  املنهيّ تدهور منزلة التعليم  في ظّل 

 وتش التونسّية تكوينّيةال
ّ
خارطة املهن على نحو  لك

خارج دائرة التكوين أحيانا جديد تنمو بموجبه املهن 

ر وتغيّ  ،ساس يّ األ ر التكوين بوتيرة أسرع من تطوّ و 

مقاييس التشغيل الىي أصبحت تنبني على املهارات 

  ها علىأكثر من
ّ

. وقد الكالسيكّية واملعارف هائدالش

 هيكلةة مراجعة اليوم حتميّ  فرض هذا الواقع املختّل 

وإعادة االعتبار للمسارات  املدرس يّ منظومة التوجيه 

والحّد من التضخم غير  املهنّيةو  التقنّيةو  العلمّية

الىي ملسالك اآلداب واالقتصاد والخدمات  الطبيعيّ 
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من التالميذ ذوي املؤهالت  هائال  اعدد تستوعب

، إلى دون أفق تشغيلّي منظور  املتواضعة الدراسّية

بط وانعدام االنسجام بين أضالع جانب ضعف الترا

 ،: منظومة التربية والتعليمةالثالث تكوينّيةاملنظومة ال

ومنظومة  ،العلمّي ومنظومة التعليم العالي والبحث 

 ؛املنهيّ التكوين 

 

ستجدة مظواهر هشاشة املدرسة أمام اجتياح  

شينة لفضاءاتها أصبحت تتهّدد جّديا عددا كبيرا مو 

واإلدمان  العنف والغّش  مثل ،من أبنائنا وبناتنا

املظاهر املنافية لقواعد  كّل ف و والتسّيب والتطرّ 

 
 
خت هذه الظواهر ظاللها على املناخ رْ العيش معا، إذ أ

اهترأت بفعل ف التربوّيةسة داخل املؤّس  العالئقّي 

ضعف كبير  السائدة في ظّل  املدرسّيةتأثيرها الحياة 

الحوار واإلصغاء وإجراءات املرافقة  آلّياتألداء 

حى  صار البعض  التربوّيةو  االجتماعّيةو  النفسّية

  ؛الشاملةيوّصف هذا الوضع باألزمة األخالقّية 
 

بروز الحاجة املتأكدة إلى منوال جديد للحوكمة ونمط  

ص من الهدر ويتقّدم  التربوّي تسيير املرفق جديد ل
ّ
يقل

ة والتدقيق ثقافة الشفافيّ  باملؤّسسة نحو تكريس

  ،واملساءلة من ناحية
ّ

ا جهويّ ة يّ حور مومبدأ الال
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ين إلى بناء التونسيّ انسجاما مع توق جميع  ،اومحليّ 

وإكساب الجهات  املحلّية ديمقراطّيةصرح ال

عالجة قضاياها وتحرير ملف ة أكبر في التصرّ استقالليّ 

 ولنا .من ناحية أخرى  بيداغوجّيةالو  التربوّيةمبادراتها 

في  خاّصةو في الخيارات الىي أقّرها دستور البالد 

 
ّ
صل الفصل الرابع وفي فصول الباب السابع املت

 .خير مرجع املحلّيةبالسلطة 
 

 التحّوالتعلى مواكبة  التونسّيةعدم قدرة املدرسة  

ات املعلومات العميقة واملتسارعة في تكنولوجيّ 

ي منسوب 
ّ
ات االستفادة من اإلمكانيّ واالتصال وتدن

تيحها م
ُ
م الىي ت

ّ
 العلمّي ر ات التطوّ جلوبالهائلة للتعل

مجتمعات  نحو  الكونّي تحول ال والتكنولوجي في ظّل 

 ملعرفة واملعلومات وتنامي مؤشرات االقتصاد الرقمّي ا

 
ّ

  وانفجار الفضاء التقليدّي  مادّي والال
ّ
الى  ،م أصالللتعل

  حّد جعل 
ّ

  تمارس. ة في العالم اليومنظاميّ التربية الال
 

ي الالفت ملستوى نتائج الباكالوريا خالل  
ّ
التدن

السنوات املاضية واختالل التوازن على نحو يبعث 

 التربوّية املؤّسساتعلى االنشغال بين الجهات وبين 

ساع الهّوة نفس الجهة مع تسجيل مؤشرات ب
ّ
د ات

ّ
تؤك

ليس فقط في نسب النجاح بين مختلف أقاليم البالد 
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بل في طبيعة الشعب الغالبة على جهات دون أخرى 

اإلطارات  على طبيعة انعكاس مباشر  وما لذلك من

في جهات دون  بها، إذ تنهض يوما فيوما والكفاءات

 غيرها 
ُ
لتغطية الكفاءات املتطّورة إلى  الحاجة

ة وتلبية االنتظارات في والطبيّ  الصحّيةاالحتياجات 

ة البيئة والطاقة والعلوم الرقميّ مجاالت 

واالختصاصات الهندسّية بأصنافها املتعددة 

  .واملتنوعة
 

وتراجع مستوى الرفاه  املدرسّية التحتّيةاهتراء البنية  

بها إلى ما دون مستوى عيش غالبّية التالميذ في 

 من  ،أسرهم
ّ
فضال عن خواء أفضية األقسام إال

م فضاء بما حّول الطاوالت، 
ّ
 املدرسّيةوالحياة  التعل

ر نابذة إلى فضاء بصورة عامّ 
ّ
ب التلميذ في يُ ال  ُمنف

ّ
رغ

وروافد التحصيل فيها،  التربوّيةاإلقبال على املؤّسسة 

  واملهذا عالوة على ع
ّ
في  املدّرسينأداء  فيرت سلبا أث

 هممن قبيل صيغ انتداب التعليمّيةاملستويات  كّل 

وشروط  املستمرّ و  ساس يّ األ  همتكوين وطبيعة

 ...املنهيّ  هماستقرار 
 

إلى جانب عناصر -إن هذه العناصر التشخيصية           

 ش -أخرى كثيرة
ّ
 ت خالل السنوات املاضية أهّم كل
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ترتقي نوعّيةنقلة املدرسة الىي حالت دون تحقيق 

 الدولّيةلى املعايير إردود املداء وجودة األ مستوى ب 

املجال، 

اة في 
ّ
املتوخ

لميذ  شهدناإذ 
ّ
 التونس يّ تراجع أداء الت

 

في عاّمة 

  التونسّيةإشعاع املدرسة  از واهتز  الدولّيةالتصنيف  تقييمات

على مواجهة املقتضيات افي تأهيل الناشئة وإقدارهودورها

 ة. لعالم الشغل والحياة العامّ الجديدة  
 

العميقة وأزمة األداء الىي ترّدت  أمام هذه اإلخالالت          

ة نجاعو  التربوّي وتراجع نجاعة الفعل  التونسّيةفيها مدرستنا 

ل
ّ
 و  البيداغوجيّ  التدخ

ّ
استفحال ظواهر ب عليه من ما ترت

 الوطنّيةملجموعة ا كان لزاما على، ومدرستناغريبة عن بيئتنا 

ة والعميقة أن تشرع فورا في إيجاد املعالجات الجديّ 

عيق استمرارها في  التربوّيةالىي تنخر املنظومة  آلّياتلإلشك
ُ
وت

ة واالضطالع بأدوارها الحضاريّ  االجتماعّيةتأدية وظائفها 

أيضا املرتقب  التربوّي يندرج اإلصالح كما . املرتقبة ةالتاريخيّ و 

في سياق االستجابة النتظارات ملّحة أفرزتها الثورة من أجل 

وتفعيل مبدأ  االجتماعّيةالعدالة الحرّية و املساهمة في تحقيق 

قابلية تعزيز ب الكفيلةوالبرامج  اآللّياتتكافؤ الفرص ووضع 

 ،املهنّيةواالندماج في الحياة  ،اا وعامليّ وطنيّ ، اب للتشغيلالشب

وكذلك إعادة االعتبار للسلوك الحضاري وقيمة العمل 

إكساب تالميذنا قاعدة ب ، وذلككلوتثمين املجهود ونبذ التوا

اإلخالالت 
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عّدهم للتميّ 
ُ
ز من املعارف واملهارات والكفايات الجيدة الىي ت

 
 
ر والتهميش.واالندماج وت

ّ
 قيهم التعث

 

ل هذا          ّ
كذلك في إطار مجهود  التربوّي اإلصالح  ويتنز

 يسعى إلى إجراء إصالحات هي عامّ  وطنيّ 
ّ
 كّل ية عميقة تشمل كل

ة ذات االنعكاس املباشر على نسق القطاعات االستراتيجيّ 

ين ورفاههم التونسيّ التنمية في البالد ومختلف أوجه حياة 

، وتنسجم مع استثمار العائلة الثقافيّ و  التربوّي و  االجتماعيّ 

في التربية واملراهنة على ضمان مستقبل أبنائها عبر  التونسّية

 التمدرس الجّيد.
 

 اإلقرار بأن التربّية والتعليم يكّونان           
ّ
 إن

ّ
 مترابط كال

ل، في 
ّ
ر بعضها في بعض يمث

ّ
األركان ومنظومة متماسكة يؤث

ب. و 
ّ
األنساق  من خصائصذات الوقت، اعترافا بطابعها املرك

ر فقط بالتفاعالت املختلفة القائمة بين 
ّ
بة كونها ال تتأث

ّ
املرك

ر أيضا
ّ
بجملة التفاعالت الىي تصلها بمحيطها  مكّوناتها بل تتأث

على هذا املشروع يتوّجب لذلك البعيد ومحيطها القريب. 

جاهه وقصده، أن يراعي اإلصالحيّ 
ّ
د سالمة ات

ّ
  تتأك

ّ
، حى

إلنجازه  سياقين هامّين يمثالن الفضاء الديناميكّي والحيوّي 

باعتباره تربة تخصيب ملدرسة ممكنة تحتّل موقعا متمّيزا على 

باعتبارها  الوطنيّ الصعيد وموقعا مركزّيا على  صعيد الّدوليّ ال
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 ، هما السياق الدوليّ قاطرة سائر اإلصالحات الهيكلّية األخرى 

 .  الوطنيّ والسياق 

  

             سياقات اإلصالح:   2.1

 السياق الّدوليّ  1.2.1 
 

لقد أّدت مدرسة الجمهورّية منذ نشأتها دور الفاعل           

ّي مخصوص  االجتماعيّ 
ّ
والتنموّي والحضارّي في سياق محل

. ومن هذا  مندرج بدوره ضمن سياق دولّي أعمَّ وأشمل 

 الّسياقين كال الىي يشهدها  التحّوالتاملنطلق، كانت مواكبة 

ضرورة حتمّية من أجل مواصلِة هذه املدرسِة الّنهوض  

 رسالِتها الّرئي
 
سّيِة الىي لم بدورها بالكفاءة املطلوبة وتأدية

اشئة على االندماج بوعي 
ّ
تتغّير في جوهرها، وهي إقدار الن

وفاعلّية ضمن محيطهم في أبعاده املتنّوعة ومستوياته 

 املتعّددة.
 

الثة إلى           
ّ
يخضع املشهد الّدولّي منذ مطلع األلفّية الث

عوامِل تغيير حاسمة أعادت رسم مالمِحه وفرضت معايير 

جاح
ّ
ضمنه، وهي معايير تنطبق على األفراد  دقيقة للن

عوب واألمم. ولئن تعّددت  املؤّسساتو 
ّ

مثلما تنطبق على الش

هذه العوامل وتفّرعت، فإّنها تعود إلى أصلين متفاعلين هما 

 بأوجهها املختلفة
ُ
 بتطّوراتها  ،العوملة

ُ
كنولوجّية

ّ
 الت

ُ
ورة

ّ
والث

شاط اإلنس
ّ
 مجاالت الن

 
ة

ّ
 انّي.املتسارعة وشموِلها كاف
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ارئة على الّسياق الّدوليّ           
ّ
غييرات الط

ّ
 لقد رّسخت الت

القيمة االستراتيجّية الكتساب املعلومة وامتالِك املعرفِة 

وحسن تصريفها، في ظّل اقتصادّيات تقوم عليها، وضمن 

  مجتمعات تنتسب إليها. وهو ما يفرض تحّديات  
ً
جديدة

طّوِر وعوامِل االزدهاِر إلى 
ّ
يتجاوز مداُرها الظفر  بأسباِب الت

 الفجواِت  ،ضماِن مقّوماِت االستمراِر وشروِط البقاِء 
ّ
ذلك أن

 تؤّدي اليوم ال محالة  التعليمّية
 
 والقيمّية

 
 واملعرفّية

 
والّرقمّية

إلى فجوات تنموّية تمّهد ألخرى حضارّية. وبقدر ما ُيسارع عدُم 

امتالِك مقّومات الّرقّي في هذا الّسياق الجديِد بالوقوع في تلك 

ده 
ّ
الفجوات، فإن توفير  شروِطه كفيٌل بتجسيرها، وهو ما تؤك

قت في إصالح نظمها 
ّ
نجاحات العديد من الّدول الىي ُوف

ورقّيها  االقتصادّي الزدهارها  منطلقا، فكان ذلك التربوّية

 الحضارّي.
 

جاِح في هذا الّسياِق الجديد هو           
ّ
 املعيار  الّرئيس يَّ للن

ّ
إن

 على مواكبِة 
ُ
، وعنه تتفّرع باقي املعايير ومنها القدرة

ُ
نافسّية

ّ
الت

أقلِم معها واالستفادِة منها، وامتالُك مقّوماِت 
ّ
املستجّدات والت

باِت الجودِة، 
ّ
 متطل

ُ
جديِد، ومراعاة

ّ
طويِر والت

ّ
البحِث والت

واالستخداُم األمثُل للمواِرِد املتاحِة والعمُل على تنميِتها. 

 
ُ
 إلى استئناف دورها التونسّيةواملدرسة

ُ
عة

ّ
 االجتماعيّ ، املتطل

 اليوم  بأن تكون في وتطويره والتنموّي والحضارّي 
ٌ
، مطالبة
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طّوراِت  املؤّسساتصدارة 
ّ
العاملِة على مواكبِة هذه الت

 الدولّيةمخرجاِتها مع تلك املعاييِر  واستيعاِبها، ضمانا لتالؤم

 ومهارات  وكفايات  
 

به االقتصاُد املعولُم من معارف
ّ
ومع ما يتطل

جاح في إطار الواقع الجديد الذي فرضه، 
ّ
تحتاجها ناشئتنا للن

واستقاللها. لقد  دون أن يكون ذلك على حساب سيادتها

بلدان العالم إلى تطوير  كّل الضخمة  التحّوالتدفعت هذه 

دة سعت إلى  أولوّيةتعليمها واعتبرت ذلك 
ّ
ها تحقيقمتأك

وتأسيسها ضمن رؤية إنسانّية راكمت ضمنها مكتسبات 

   .الشعوب وطموحاتها في التقّدم والرقيّ 

 

 مشروع اإلصالح إ          
ّ
الىي دأبت دوما على في بالدنا  التربوّي ن

 أن ال االنفتاح على دول العالم 
ّ
القانون  يتفاعل معيمكن إال

قة  الدولّيةستأنس باملعاهدات وي الدوليّ 
ّ
واإلقليمّية املتعل

في التعليم الىي صادقت عليها  بحقوق اإلنسان الكافلة للحّق 

إلى  الدولّيةفي إطار سعي املجموعة  التونسّيةالجمهورّية 

يمكن أن وبالتالي ال . ضمان تحقيق الصورة األمثل لإلنسان

بمعزل  التونسّيةإصالح حال التربّية والتعليم في البالد  يجري  

عوب العالم من أجل تطوير التعليم ش تبذلهاعن الجهود الىي 

به. وقد كانت تونس شريكة فاعلة في بلورة الرؤية  والرقيّ 

العاملّية إلصالح التعليم وتطويره وشاركت في أغلب املنتديات 

بالحضور والرأي، وتعّهدت في هذا  الدولّيةالعاملّية واملؤتمرات 
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زمةالسياق بإدراج التعديالت 
ّ

را  الال
ّ
  ترس ي إصالحا متجذ

ّ
حى

في بيئته ويتوافق مع أسس رؤية "الحركة العاملّية للتعليم 

وجرى  1990 عام Jomtien للجميع" الىي ُوضعت في جومتيين

تأكيدها في داكار بمناسبة انعقاد املنتدى العاملي للتعليم 

والذي اعتبر "جودة التعليم" من أهّم الشواغل  (2000 أفريل)

نظرا للقلق املتزايد إزاء جودة التعليم وضعف  الدولّية

ي مستواه وبطء التقّدم في وتيرة تحقيق 
ّ
التحصيل وتدن

عليم. لقد أضحى 
ّ
قة بالت

ّ
األهداف اإلنمائّية لأللفّية املتعل

ا واجبا على الدول تعزيز الحّق في التعليم ال
ّ
جّيد باعتباره حق

ل للجميع ال يقبل املقايضة وباعتباره أداة تمكين بها يحصُ 

يات الجّيدة الىي تعّد ااكتساب املعارف واملهارات والكف

إعمال سائر الحقوق األخرى  وأساس   ،الناشئة للحياة والعمل

مع  املنتدى  الدوليّ  التوّجهوشرط اكتسابها. وقد تدّعم هذا 

( الذي انعقد بإنشيون )جمهورّية 2015)ماي العاملي للتربّية 

كوريا( وأفض   إلى صياغة "إعالن إنشويون" بعنوان "التعليم 

امل 2030بحلول عام 
ّ

: نحو التعليم الجّيد املنصف والش

مو 
ّ
وتضّمن إقرارا بمبادرة األمين  ،مدى الحياة للجميع" التعل

تسهم  العام لألمم املتحدة "التعليم أّوال" باعتبارها مبادرة

  جدّيا في تعزيز االلتزام السياس يّ 
ّ
مات للحكومات واملنظ

 
ّ
مات الحكومّية وغير الحكومّية لصالح اإلقليمّية واملنظ

 .وتطويره التعليم والعمل من أجل جودته
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 انخراط            
ّ
إن

 التونسّيةالجمهورّية 

الحركة العاملّية "في 

ليتوافق تماما مع الرصيد اإلصالحي في  "للتعليم للجميع

والذي أرس    التونسّيةمجال التربّية الذي راكمته التجربة 

ون منذ القرن التونسيّ دعائمه مناضلو التربية والتعليم 

 مع بداية االستقالل. خاّصةالتاسع عشر و 

الحركة العاملّية للتعليم على رؤية منسجمة  تتأّسس 

" وتعترف بأهمّية أّوالإذ تقّر بمبدإ "التربّية  الوطنيّ مع منظورنا 

دور التربية عامال أساسا لتنمّية الذات وتحقيق بقّية أهداف 

 
ُ
 سنِ التنمّية املستدامة وسبيلها الّرئيس. ت

 
  د هذه الرؤية

ٌ
 قناعة

في تغيير حياة الناس عن طريق التربية والتعليم  أساسّية

مع ما التزمت به  التوّجهوبفضلهما. كما يتوافق هذا 

لت  التونسّيةالجمهورّية 
ّ
في خصوص البرنامج الذي تكف

قافة والعلوم )األلكسو( بتنفيذه 
ّ
مة العربّية للتربّية والث

ّ
املنظ

 يه من قبل إثر املصادقة عل
ّ
ل املؤتمر ة العرب خالربيوزراء الت

باعتباره برنامجا يستهدف ، 2010 امللتئم بالّدوحة سنة

عليم قصد االرتقاء بمخرجاته وبلوغ املعايير 
ّ
تحسين جودة الت

 املتعارف عليها في هذا املجال. الدولّية
 

 انخراط الجمهورّية           
ّ
في "الحركة العاملّية  التونسّيةإن

 ي تحمله يعني اإلقرار: ذال ّي باألفق اإلنسان للتعليم للجميع"
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  الجميع في تعليم جّيد دون تمييز مهما كان مبّرره؛ بحّق 

  التعليم باعتباره مؤّسسا لسائر الحقوق األخرى  بحّق

 
 
 ها األساس؛وشرط

  
ً
اس والرقّي بها؛ بحّق التعليم وسيلة

ّ
 لتغيير حياة الن

  ا للتنمية اإلنسانّية أساسيّ بحّق التعليم عامال

مية األفراد وتنمية الشعوب وتنمية املستدامة: تن

    املجتمعات.

 

 املحليّ السياق  2.2.1

 النقائص املسّجلة في املنظومة           
ّ
وما طرأ  التربوّيةإن

على أدائها من وهن أثار جدال كبيرا في صفوف الفاعلين 

. خاّصة ْيد الثورةُبع   الوطنّيةين وشّد انتباه املجموعة التربويّ 

ل ذلك 
ّ
في الحقيقة امتدادا لضروب عديدة من النقد ومث

 هذا  منذ أكثر من عقد. التربوّيةّجهت إلى املنظومة وُ 
ّ
 أن

ّ
إال

الحالّية  التربوّيةرؤية تعترف للمنظومة  النقد ال يحجب

بمكاسب عديدة يمكن رسملتها في سياق ما راكمته التجارب 

ضوء في ذلك و  ،منذ القرن التاسع عشر التونسّية التربوّية

قراءة نقدّية لإلصالحات املتعاقبة الىي عرفتها منظومة التربّية 

ير في اتجاه "إصالحي" يأخذ بأرقى ما بلغه مسار ّس لل ،والتعليم

 .التونسّيةالتربّية في البالد 
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 الخيار الذي انتهجته وزارة التربّية عّبرت عنه في           
ّ
إن

تها " الىي أعّد التربوّية "الوثيقة املنهجّية إلصالح املنظومة

حول إصالح املنظومة  الوطنيّ بمناسبة موكب إطالق الحوار 

ي جاء فيها ىوال ،بقصر املؤتمرات 2015ريل فأ 23يوم  التربوّية

ل، في تاريخ بالدنا املعاصر، حجر الّزاوية 
ّ
 التعليم قد مث

ّ
أن

الذي ُرفعت عليه، بجهود سخّية، تواصلت لعقود عّدة، 

  مؤّسسات
ُ
 التونس يّ اإلنسان  مجتمع مدنّي، وُبني  عليه كيان

الحديث، ولقد كانت إصالحات التعليم دوما على رأس 

كانت فشواغل األجيال املتالحقة من ُبناِة تونس  الحديثة 

سليلة روح تحديث أصيل ببالدنا، ال سّيما "مدرسة 

ها غداة االستقالل الجمهورّية". وهي تلك الىي شّيد صرح  

ن لها، بما التونسيّ ين و التونسيّ من  أجياٌل  مباشرة،
 
ات أمك

نهلت من ثقافة نّيرة، وما اكتسبت من كفايات مرموقة، 

ومهارات فائقة وما امتألت به ضمائرها من واجب الوالء 

الدولة  مؤّسسات لتونس  ووعيا برهانات املستقبل، أن تبني  

  الحديثة وتحّرر   الوطنّية
ُ
 غني  إلى حّد بعيد الوعي والوجدان وت

الحديث. ولطاملا ناضلت النخب من تلك  التونس يّ الفكر 

األجيال لعقود، بصيغ مختلفة، في سبيل استكمال ما 

م  
ُ
ي بتاريخنا املعاصر، ولطاملا حل

ّ
ت يقتضيه منطق الترق

بفضل اآلفاق  ديمقراطّيةبناء الدولة الحديثة ال إلىباالنتقال 

 الجديد.  التونس يّ  أمامها الدستوُر  الىي فتحها
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  وفي رأي الوزارة          
ّ
قت  التونسّية"املدرسة  أن

ّ
حق

مكاسب عديدة ليس باإلمكان اليوم إنكار أهمّيتها، بل 

يستوجب الظرف دعمها ومزيد تعزيزها. لقد قامت املدرسة 

 الوطنّيةة الشخصيّ في تشكيل  بدور مركزّي  التونسّية

املنفتح على قيم الحداثة، يتالزم  التونس يّ وتأسيس املواطن 

 وباالنتماء الحضارّي  املدنّي بالحّس  الوطنّيةوعيه بالهوّية 

نت  الكونّي  ، واإلنسانّي خاّصة اإلسالمّي  العربّي 
ّ
عاّمة، كما تمك

ممن تأصيل التعليم و 
ّ
يمتهما في وجدان قوترسيخ  التعل

 االجتماعيّ ين للنمّو أساسيّ ين باعتبارهما شرطين التونسيّ 

أراد للمدرسة أن تكون نواة  وطنيّ ضمن مشروع  االقتصادّي و 

 . "والعامل  الفاعل  فيه االجتماعيّ للتغيير 
 

، تتمّيز مقاربة وزارة التربّية لإلصالح ذلكبناء على           

بكونها تأخذ بعين االعتبار  املكتسبات السابقة وفق رؤية 

نقدية تحليلية ملا بناه املجتمع وما ارتأته النخب عبر  األجيال 

صل بمنزلة الفعل 
ّ
في الّسياق  التربوّي والعقود من ثوابت تت

ت املدرسة لتونس. فقد كان الثقافيّ و  التاريخيّ و  االجتماعيّ 

منذ القرن التاسع عشر قاطرة تقود الحركة  التونسّية

أحمد باي املدرسة الحربية بدءا بتأسيس ة للمجتمع التحديثيّ 

املدرسة  التونس يّ خير الدين مرورا بتأسيس  1840بباردو سنة 

وما شهده  التعليم الزيتونّي وصوال الى  1875ة سنة ادقيّ الصّ 

 ، وهي وتحديثهمن حركات سعت إلى إصالحه 
ّ
ها محاوالت كل
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تضطلع بدور النهوض  وطنّيةمدرسة  التونسّيةلجعل املدرسة 

 تز طموحات ميّ إّنها  .للبالد االقتصادّي و  االجتماعيّ و  الفكرّي 

ال تزال و تفكير اإلصالحيين األوائل في القرن التاسع عشر، 

لت
ّ
كما ،ا قاد اإلصالحات املتتالية السابقة هاجسا حقيقيّ  شك

إلى النهوض باإلنسان في مختلف أبعاده عبر  الحاليّ  ، اإلصالح

املجتمع  الحتياجاتتأهيله التأهيل املناسب استجابة 

وما  رة. كما عكس إصالح التعليم الزيتونّي املتجددة واملتطوّ 

 التونسّيةآل إليه من تأسيس "للخلدونية" سعي املدرسة 

في  للمجتمع والحضارّي  ف مع الواقع الفكرّي للتكيّ  املستمرّ 

 .رإطار رؤية تحديثّية تتعّمق باستمرا

اإلعالن عن  ، تّم الوطنّيةومع تأسيس الدولة            

 ،1958سنة  التربوّي هات اإلصالح الخطوط الكبرى لتوّج 

 الثقافّية املرجعّيةهذا اإلصالح متماهية مع  مرجعّيةوكانت 

 
ّ
 اإلنسانّي  التراث ة القائمة على التفتح علىلتونس املستقل

تها حركة الىي أقرّ  املرجعّيةللنهضة الحديثة، وهي ذات 

أتاحت  منذ القرن التاسع عشر. وقد التونسّيةاإلصالح 

ة الفتيّ  التونسّيةاملجال للدولة  الوطنّية التونسّيةاملدرسة 

 
ّ
نت من تونسة اإلدارة وتعويض إطارات أفواجا من النخب مك

 .جحت في ذلك عن جدارة، ونين املغادرينالفرنسيّ 

وقد كانت مدرسة االستقالل منذ نشأتها مدرسة           

 االجتماعّيةالفئات  كّل ساهمت في تأسيسها  عمومّية
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 ة النائيةفي املناطق الريفيّ  االبتدائّيةاملدارس  تنتشر فا

ات أولويّ من  كان إذ ،بمجهود الدولة ومجهود املواطنين السخي

التعليم وتدارك ما كان منتشرا في الفترة دولة االستقالل نشر 

 ،ة من تفرقة وتفاوت بين املناطق في نشر املدارساالستعماريّ 

ين خالل تلك التونسيّ لم يكن التعليم في متناول جميع  إذ

 الفترة.

  1958إن إصالح  ،ومجمل القول 
ّ
ق إرساء قد حق

مات دولة االستقالل، كما أسهم في ومقوّ  الوطنّيةة الهويّ 

ساهمت في بناء الدولة الحديثة  تونسّيةتكوين كفاءات 

 وتعصير املجتمع.

 تحّوالتغير أن ما شهدته نهاية القرن العشرين من 

ة متسارعة وعميقة، جعل مواكبة هذه ة وتكنولوجيّ معرفيّ 

ال يرتقي إلى مستوى تلك  التونسّيةمن قبل املدرسة  التحّوالت

دخل على القائم يُ  ا جعل النظام السياس يّ ممّ  ،ياتالتحّد 

  رتجلةصفت آنذاك باملقرارات وُ  التربوّي النظام 
ّ
سمت وات

، التونسّيةبكونها حلوال ظرفية لم تستطع أن تجعل املدرسة 

 التحّوالترغم املكاسب العديدة، قادرة على مواكبة 

 ل والخارج.املفروضة عليها من الداخ

وهو إصالح سعى ، 1991جاء إصالح  ،كهذا سياقفي و

 فعّزز  إلى أن يكون عميقا وشامال إلعادة املدرسة إلى مكانتها
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. املدرسة األساسّيةبنظام العمل  رساءبإالتعليم للجميع  حّق 

 ناميوت التونسّيةة تطوير  واقع املدرسة غير أن حتميّ 

الداخلية والخارجية  التحّوالتالتحديات الىي تواجهها نتيجة 

 
ّ
  م اللجوء إلى إصالح تربوّي حت

ُ
 ج بقانون توجيهيّ ّوِ جديد ت

وقد سعى هذا اإلصالح إلى  .2002 سنة املدرس يّ للتعليم 

 التحّوالتد رسالة املدرسة وضرورة مواكبتها التأكيد على تجّد 

مجال التكنولوجيا الثورة في عالم املعرفة و قيام الناتجة عن 

 مافرضته اإلنتاج و و سوق الشغل تبّدل مالمح و 
ّ
بات متطل

 من استتباعات ثقافّية وقيمّية وأخالقّية.العوملة 

 ،هذا اإلصالحالذي عبر عنه ورغم الطموح املعلن 

 
ّ
فقد ، إنجازرتق إلى ما وعد به من تلم املحرزة النتائج  فإن

مظاهر من القصور  التونسّية التربوّيةاملنظومة ظهرت على 

ارتفاع عدد و جين انحدار مستوى مكتسبات الخرّ منها  نةبيّ 

 كتنامي التربوّية املؤّسساتة باملنقطعين وانتشار ظواهر سلبيّ 

والغيابات وبروز ظواهر جديدة غير والغّش حاالت العنف 

، املدرس يّ في الوسط  املخدراتاملسكرات و منها تعاطي مألوفة 

ر على أزمة قيم تسّربت إلى مدارسنا. 
ّ

وقد جعلت وهو مؤش

تنشغل عن فعل  التونسّيةمختلف هذه الظواهر املدرسة 

م
ّ
تقّصر في أن تكون رافدا بمشاكل جانبّية معيقة و  التعل

 الوطنّيةا على املجموعة بل أصبحت عبءً  ،للتنمية ايّ حقيق

  إذ
ُ
قدرتها  ج شبابا عاطال عن العمل نتيجة عدمخرّ أصبحت ت
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ّ
به واقع العمل على تأهيل املقبلين على سوق الشغل بما يتطل

 يجيها. من كفاءات لم تنجح املدرسة في إكسابها لخرّ 

 مدرسة الجمهورّية غدت بفعل ما تقّدم من هنات
ّ
 إن

  تشتغل بأسلوب نخبوّي 
ّ
 وامليسورين زينللمتميّ ق النجاح يحق

 
ّ
ة لبقية الفئات الىي ال تقدر على فرصا حقيقيّ  روال يوف

ا جعل املدرسة ممّ  ،دةاملجرّ  النظرّيةالتعامل مع املعارف 

)أكثر  عن الدراسة ا عشرات اآلالف من املنقطعينسنويّ تلفظ 

ق أزمة ا في السنوات األخيرة( وهو ما عمّ سنويّ من مائة ألف 

بما أصبحت تفرزه من  على حّد سواءاملدرسة واملجتمع 

 شباب انسّد 
 
 ت أمامه األفق وف

 
ف مع د القدرة على التكيّ ق

 املدرسة هل االىي أسندته العلمّيةالواقع رغم امتالكه الشهائد 

 .والجامعة

إن الخيط الناظم ملختلف اإلصالحات الىي شهدتها 

صاليؤكد على  التونسّية التعليمّيةاملنظومة 
ّ
التعليم  ات

نحت مجتمع في عن رغبتهم وعّبر بذلك ين التونسيّ بطموحات 

ة وهي جدليّ  ،ته منفتح على الحداثة والتنويرل في هويّ متأصّ 

الىي شهدتها املدرسة  التربوّيةمختلف اإلصالحات  جامعة بين

باإلضافة إلى العمل املتواصل على  ،بعد االستقالل التونسّية

وإعادة  ،االجتماعّيةجعل التعليم في متناول كافة الفئات 

 االجتماعّيةتاحة فرصة االرتقاء للفئات إلمكوناته  هيكلة
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ة وسيلة الضعيفة وغير املحظوظة من أجل أن تكون املدرس

 بامتياز. ارتقاء اجتماعيّ 

 
ّ
 صالحيّ اإل سار املفي  الوطنّيةانخراط املدرسة  إن

مع الواقع ومتطلباته، وينسجم مع  يتالءمو  مستمّر  التحديثي

املدرسة في طليعة  يات من أجل رفعها حى  تكون التحّد  نوعّية

ة قوى تغيير املجتمع وتطويره وقيادته نحو أرقى القيم اإلنسانيّ 

 .الوطنّيةات الىي تتناغم مع األولويّ 

3.1.  
 
 :اخليار املنهجي

و استلهامه روح ه أهّم ما يمّيز املسار اإلصالحيّ  لعّل           

وما يالئمها من  ديمقراطّيةال هااستحقاقاتو  التونسّيةالثورة 

باملشاركة في الشأن العاّم والفعل عمل تتصل أساسا  آلّيات

لتفّرد بالقرار واحتكار التدبير االيوم  فلم يعد ممكنافيه، 

السياس ّي. لذلك اختارت وزارة التربية االنفتاح على أوسع 

لين في الشأن 
ّ
مع ما انسجا التربوّي طيف من الفاعلين واملتدخ

 خيارات تونس الجديدة. 
  

لقد ترّسخ لدى           

 التربية 
ّ
أصحاب القرار أن

استراتيجّي يوجب  وطنيّ شأن 

ة الفاعلين في الحقل 
ّ
من مرّبين  التربوّي االنفتاح على كاف

رين
ّ
ة شركاء املدرسة  ومسّيرين ومؤط

ّ
وتالميذ وأولياء وعلى كاف
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ماته وجمعّياته وعلى  املدنّي وعلى مكّونات املجتمع 
ّ
بمنظ

األحزاب السياسّية وعلى أصحاب الخبرة والّرأي، من أجل 

رسم مالمح املدرسة الىي نرتضيها لوطننا ورسم مالمح املتخّرج 

  يكون قادرا على تحّمل مسؤولّياته في الحياة وال
ّ
عمل، حى

فبروح تشاركّية عالية وبدرجة انخراط غير مسبوق خاض 

تشخيصا ونقدا واقتراحا  التربوّي طيف واسع في الشأن 

 وتطويرا وبناء للتصّورات والبرامج.
 

الىي شهدتها  التربوّيةفي تاريخ اإلصالحات  مّرةفألول           

توخى، التونسّيةاملدرسة 
ُ
تّم بموجبها  منهجّية قاعدّية ت

اآلراء واملقترحات والتقييمات على  كّل اإلصغاء بإمعان إلى 

ومرورا ا بالتالميذ اختالفها وتنّوعها وتنافرها أحيانا بدءً 

الشباب والثقافة والتربية  ووصوال إلى لجنة املدنّي باملجتمع 

عب،  العلمّي والتعليم العالي والبحث 
ّ

لكّنها بمجلس نواب الش

 تصّب 
ّ
ات التوّجهها في محاولة تخّير أفضل املقاربات وأنسب كل

الّداعمة لبناء مدرسة جديدة قادرة على نحت مالمح مواطن 

ر في بيئته 
ّ
 الثقافّيةحّر متشّبع باملبادئ والقيم الكونّية ومتجذ

 والحضارّية.
 

املجتمع بأكمله السياسّية إرادة  ةجّسمت بذلك اإلراد          

استراتيجّية تضمن مشاركة حقيقّية ناجعة  في اعتماد الحوار 

تجعل جميع األطراف شركاء فعلّيين في نحت كيان األجيال 
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الفريدة الىي  التونسّيةاملقبلة، منسجمة في ذلك مع الحالة 

عبر آلّية التوافق والحوار  التونسّيةنجحت فيها النخب 

في تجاوز خالفاتها الحّي  املدنّي املسؤول، من خالل مجتمعها 

ومواجهة صعوبات التعايش الىي كادت أن تعصف بالبالد 

عايش الىي تربت عليها في 
ّ
بت قيم التعقل والحوار والت

ّ
فغل

مدارسنا فحّولتها إلى فعل مسؤول والتزام يجمع وال يفرق، 

 يبني وال يهدم.

ق هذا الخيار التشاركّي 
ّ
  يتحق

ّ
تكّونت لجنة ثالثّية  وحى

لت بقيادة الحوار تصّورا و 
ّ
تنظيما وإعدادا للورقات تكف

التأطيرّية وإشرافا على مختلف األنشطة واستخالصا 

صيغت بطريقة  وطنّيةو  جهوّيةللمخرجات في تقارير محلّية و 

  ، هذه تركيبتها: مشتركة
 

 التربويّةإلصالح المنظومة  الوطنيّ لجنة قيادة الحوار 
 

ة
 
االحتاد العام   وزارة الرتبي

 
 
 للشغل التونسي

عهد للثقافة  شبكة 
 
 
 ةاملدني

 

 كل  مختلف الهيا

ة   املركزي 

ة ملختلف   النقابات العام 

ة  أسالك التربي 

املعهد العربي لحقوق °  

 اإلنسان

 التونس ي   االتحاد العام  °

 للشغل

ةالرابطة °  لحقوق  التونسي 

 اإلنسان

ةالنقابة °   الوطني 

 ينالتونسي  للصحفيين 
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ةالهيئة °   للمحامين الوطني 

ة القضاة °  جمعي 

 ينالتونسي  

ة النساء °  جمعي 

ات  الديمقراطي 

ةمنظمة العفو °   الدولي 

ة الشبكة األرومتوس  °  طي 

 لحقوق اإلنسان
 

 

ثّمن ما تّم تحقيقه إلى حّد اليوم من ُمراكمة  و         
ُ
بقدر ما ن

ف من اإلسهامات 
ّ
لرصيد مكث

الجّيدة والتوصيات املتمّيزة 

أوجه اشتغال  كّل الشاملة ل

، وبقدر ما التربوّيةاملنظومة 

نعتبر أن املشاركة املجتمعّية الواسعة في الحوار حول إصالح 

رّي ومدنّي تاريخّي ال مكسب حضا التونسّية التربوّيةاملنظومة 

لكون الحوار هو البديل  ،بّد من تدعيمه وإشاعة مبادئه

املوضوعّي عن التصادم والتطاحن والسبيل املثلى للبناء 

أن الخطوات الالحقة على طريق اإلصالح  نقّدر والتقّدم، 

ة 
ّ
للخبراء فيها دور بارز، نظرا ملا ستقتضيه ، ستكون أكثر دق

العاّمة من جهد في تحويلها إلى  عملّيات تفعيل املبادئ

 بما بأدائهاإجراءات ملموسة تغّير صورة املدرسة وترتقي 

 أطياف املجتمع على اختالفها. يستجيب النتظارات كّل 
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فقط في املنهجّية الىي  الوطنيّ ال تكمن قّوة الحوار            

اها وخيارات االنفتاح الىي سلكها، بل كذلك في بناء 
ّ
توخ

 كلاألنشطة واملواعيد واملراحل الىي انتظم الحوار وفقها بش

ات الحوار 
ّ
متدّرج مدروس. ومن املفيد التذكير بأهّم محط

ضح املسار  الوطنيّ 
ّ
 بين النشأة واملآل: حول التربية ليت

 

 نظومة لجنة من الخبراء لتشخيص واقع امل إحداث

 ؛التربوّية

 ؛ضمن مشاغل ومحاور رئيسية آلّياتضبط اإلشك 

  ؛التربوّيةإلصالح املنظومة  املرجعّيةإعداد الوثيقة 

  جنة
ّ
إلصالح  الوطنيّ لقيادة الحوار  الوطنّيةتركيز الل

 ؛التربوّيةاملنظومة 

  يوم  التربوّيةإلصالح املنظومة  الوطنيّ إطالق الحوار

 ؛2015افريل 23

 ةضبط ال
ّ
 ؛في الجهات الوطنيّ للحوار التنفيذية  خط

  صياغة الورقات التأطيرّية للحوار بما يتالءم مع

 ؛األصناف املشاركة فيه

  املشترك في الجهات واإلشراف  الوطنيّ إدارة الحوار

 ؛عليه

  تكوين لجان محلّية وصياغة تقارير تتضمن مخرجات

 ؛املحليّ الحوار 
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  وصياغة التقرير التأليفّي  جهوّيةتكوين لجان 

 26)جهوّي العلى الصعيد  الوطنيّ ملخرجات الحوار 

 ؛ ا(جهويّ تقريرا 

  مشتركة وصياغة التقرير التأليفي  وطنّيةتكوين لجنة

 التربوّيةإلصالح املنظومة  الوطنيّ ملخرجات الحوار 

 ؛ (2015سبتمبر  1)انتهت من صياغته في 

  لجنة فرعّية لتحويل مخرجات الحوار  12تكوين

 ؛إلى تصّورات منسجمة ومتماسكة الوطنيّ 

  تنظيم لقاءات حوارية وندوات بالجهات أشرف عليها

 ة العديدة؛امليدانيّ السّيد وزير التربية بمناسبة زياراته 

  ّبوزارة التربية  خاّصة ة وندواتتنظيم أيام دراسي

في  التربوّيةحول أهّم املشاغل  وأخرى مشتركة

 .العاصمة وفي الجهات
 

ّوج هذا املسار بعقد ندوة            
ُ
لدراسة مخرجات  وطنّيةت

 17و 16ام أيّ  التربوّيةحول إصالح املنظومة  الوطنيّ الحوار 

  باملركز الدوليّ  2015نوفمبر  18و
ّ
 270 ضّمت حوالي غاتلل

لا جاؤوا من مختلف الجهات، منهم من خبيرا تربويّ 
ّ
وزارة  مث

، ومنهم من املحلّيةو  جهوّيةالها املركزّية و كلالتربّية بمختلف هيا

ل
ّ
بصفة  التربوّي إطارات الوزارات الىي يعنيها الشأن  مث

ووزارة  العلمّي على غرار وزارة التعليم العالي والبحث  مباشرة

ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل و  املنهيّ والتكوين 
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قافة، ومنهم من 
ّ
لالث

ّ
  مث

ّ
للشغل  التونس يّ  حاد العامّ خبراء االت

ل ومنهم من  ،في مختلف الجهات
ّ
خبراء شبكة عهد واملعهد مث

هم عدد من خبراء بين حضر العربي لحقوق اإلنسان، كما 

 والجمعيّ  املدنّي تربويين من املجتمع 
ّ
. الوطنّيةمات ات واملنظ

  هذا الفريق إطارات   ضّم و 
ً
دين بيداغوجيين من  إدارّية

ّ
ومتفق

ين ومستشارين في ين وماليّ ومتفقدين إداريّ  الثانوّي و  االبتدائّي 

مين وقيّ  الثانوّي و  االبتدائّي من  مدّرسيناإلعالم والتوجيه و 

 التربوّيةمن األسالك ا ين وقّيمين وأعوان مخابر وغيرهعامّ 

 كّل إلى لجان فنّية تختّص  ركيناملشا . تّم توزيعةاملختلف

 جاؤوا  مدخل من مداخل اإلصالح.دراسة واحدة منها ب
ّ
هم كل

ات الكبرى الىي سينبني عليها إصالح التوّجهمن أجل رسم 

ٌت  التربوّيةاملنظومة 
ّ
هم للوزارات مؤق وهم مدركون أن انتماء 

هم لهيا   كّل وانتماء 
ّ
 االت

ّ
هم لشبكة عهد حاد مؤق ٌت وانتماء 

 واملعهد ولسائر الجمعيّ 
ّ
هم ؤ مات مؤقٌت، أّما وال ات واملنظ

صللتونس ف
ّ
 الناشئة وطلب ثابٌت مت

 
هم خير  التربّية ومصلحة

هم وال ينسيهم 
ُ
هم في مواقع مختلفة ال يفّرق  وجود 

ّ
دائٌم وأن

ُعهم و   تهم في رفع التحّدي وطلِب العّزة واالزدهار لوطن يس 
 
حد

تكون كرامُتهم ولخيره الدائم هم  جميعا، به تكون عّزُتهم ومنه

 التضحيات تهون.         كّل ساعون ومن أجله 
  

اة إسهامات            
ّ
  أثمرت املقاربة التشاركّية املتبن

ً
 جليلة

 ش
ّ
وخبراء  املدنّي بين الوزارة واملجتمع  أصيلةت توليفة كل
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عليم من داخل الوزارة وخارجها
ّ
ربية والت

ّ
"تقرير  ّمنت فيضُ  الت

قة ب كّل " استوعب عامّ 
ّ
ات الكبرى التوّجهالتوافقات املتعل

ات الىي اعتمدتها بعد ذلك وزارة التوّجهلإلصالح وهي نفس 

  - 2016القطاعي  التربّية في صياغة املخطط االستراتيجيّ 

ر  لذلك ،2020
ّ
عامل ويتجذ

ّ
 سيستمّر هذا الت

ّ
ما تقّدمنا في كل

الدولة والوزارة  تمؤّسسااإلصالح، وننتظر أن تتهّيأ  عملّية

ات وتسعى إلى التوّجهواألطراف الّداعمة لها لكي ترعى هذه 

والقوانين والتشريعات  واألدواِت  تجسيمها فتعّد لها الوسائل  

 
ُ
ر فيز يحّولها إلى منج  الىي ت

ّ
 .التربوّي مستويات الفعل  كّل  ؤث

 

ل لقد           
ّ
 التربوّيةحول إصالح املنظومة  الوطنيّ الحوار مث

استجابة  قد كانفي تاريخ تونس املعاصرة، و  امتمّيز  احدث

أطيافه إلصالح املدرسة  كّل ب التونس يّ لطلبات املجتمع 

ل،  وقد التونسّية
ّ
انتهاُج املقاربة التشاركّية تجربة رائدة  شك

عت على املحّك الخيار الّديمقراطّي القائم على القناعة 
 
وض

 العمل الجماعّي هو مصدر طاقة خ
ّ
 بأن

ّ
قة لألفكار، وأن

ّ
ال

وات في دوائر الحوار هو معين ال ينضب من 
ّ
قاء بين الذ

ّ
الل

صّورات. 
ّ
 املواقف والت

 

حول إصالح املنظومة  الوطنيّ عكس الحوار  لقد         

صورة وفّية لتونس الجديدة، تونس املشاركة وطّي  التربوّية

االنفراد بالقرار، تونس الجريئة الىي تتطّرق و صفحة الوصاية 
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مشاغل مدرستها دون حدود أو حواجز أو ممنوعات،  كّل ل

تونس الوضوح والشفافّية في نقل الّرؤى والتصّورات 

والبدائل مهما تباعدت، تونس التنّوع املخصب املثري للمرحلة 

واإليمان بالتطّور، تونس األمل  املدنّي املقبلة، تونس التعايش 

الناش ئ في غد يكون بفضل جهد بناتها وأبنائها وعزمهم 

 املشاغل عديدة واملشا
ّ
متراكمة والنقد املوّجه  كّل أفضل. إن

للمدرسة وأدائها قاس أحيانا، لكّن العتب يكون بقدر الحّب، 

ودورها راسخ، واآلمال املعقودة  عمومّيةفاإليمان باملدرسة ال

ا عظيمة، والجميع يرجو منها ولها الخير وإن تنّوعت عليه

  .الطرق والبدائل
 

ات .4.1
 
 : اإلصالح مرجعي
 التونس يّ القانونّية: الدستور  رجعّياتامل 1 .4.1

 واإلقليمّية الدولّيةاملعاهدات و 

لى جملة من إ التربوّيةيستند إصالح املنظومة           

ة باعتباره نقط التونس يّ القانونّية أّولها الّدستور  رجعّياتامل

ِعد  
ُ
ابتة الىي ت

ّ
 ملختلف اإلصالحات الهي االرتكاز الث

ّ
ّية الىي كل

  يقتضيها إرساء مجتمع ديمقراطّي 
ّ
ين ق للتونسيّ يحق

الىي من  االجتماعّيةالكرامة والعدالة الحرّية و والتونسّيات 

. الجموع في ثورة عارمة لإلطاحة باالستبداد تأجلها هبّ 

عليم من 
ّ
صال مباشرة بالتربّية والت

ّ
ففضال عّما ورد فيه مت

رؤية أيضا تضّمن فقد  جانّي امل عمومّي التعليم ال إقرار  بحّق 
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لزم مختلف هيا
ُ
، من بينها الّدولة كّل إنسانّية ترشح قيما ت

فضاء مشتركا  باالضطالع بإنفاذها باعتبارها وزارة التربّية،

املستديمة وشروطها.  بشرّيةحاضنا ملستلزمات التنمية ال

 :  من الدستور  58و 47، 43، 42، 39ونخّص بالذكر الفصول 
   

في  السادسة عشرة وتضمن الدولة الحق   إلى سن   " التعليم إلزامي  

ات بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير اإلمكاني   اجاني  امل عمومي  التعليم ال

ة لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على الضروري  

وعلى  الوطني  ة وانتمائها ة اإلسالمي  تأصيل الناشئة في هويتها العربي  

ة ودعمها و تعميم استخدامها واالنفتاح على ترسيخ اللغة العربي  

  .ة ونشر ثقافة حقوق اإلنسان "اللغات األجنبية والحضارات اإلنساني  

 (39)الفصل 

 

ة اإلبداع قافة مضمون. حري 
 
ولة  مضمونة. " الحق  في الث ع الد  وتشج 

قافة الثقافي  اإلبداع 
 
م الث ة، وتدع  دها  الوطني  عها وتاجد  لها وتنو  في تأص 

قافات 
 
بما يكر س قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح على مختلف الث

وتضمن حق   الثقافي  والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة املوروث 

 (42األجيال القادمة فيه". )الفصل 

 

م الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير اإلمكاني   زمةات " تدع 
 

ملمارسة  الال

ة ".)الفصل  ة والترفيهي   (43األنشطة الرياضي 

 

ضمان الكرامة والصحة  .حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة"

 كل  الحماية ل أنواععلى الدولة توفير جميع و  ،والرعاية والتربية والتعليم
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 (47". )الفصل دون تمييز ووفق املصالح الفضلى للطفل األطفال

 

 

ل          
ّ
لإلصالح  أساسّيةمختلف هذه الفصول ركائز  تمث

 
ُ
طموحات شعبنا في  بتحقيقلزم باتخاذ التدابير الكفيلة ت

ة الجودة منصفة للجميع يجد فيها عالي عمومّيةمدرسة 

مون 
ّ
ما يعّدهم للحياة والعمل  كّل  ، على اختالفهم،املتعل

كرامتهم  ُيحفظ فيهاواملواطنة الفاعلة والعيش املشترك 

  واختالفاتهم راعي خصوصّياتهمتو 
ُ
إطار نّمي شخصيتهم في وت

 القيم العربّية اإلسالمّية

باعتبارها قيما رافدة للقيم 

اإلنسانّية الكونّية الىي توافقت 

في مسار شعوب العالم  كّل عليها 

  " هي جديرة بها. نضالها من أجل "إنسانّية

جه إصالح املنظومة  لذلك،          
ّ
إلى تعزيز تحقيق  التربوّيةيت

في هذا الشأن واإلقليمّية  الدولّيةما تضّمنته أهم املعاهدات 

 :    ونخّص بالذكر منها

مواطن ذي  كل  تمييز. ل كل  " تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من 

التدابير التي  كل  في االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بالحق  إعاقة 

 
 
خاذ جميع تضمن له االندماج الكامل في املاجتمع، وعلى الدولة ات

ة لتحقيق ذلك".   (58)الفصل اإلجراءات الضروري 
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 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لألمم املتحدة،

 10 - 12- 1948 
 

 1959-11-20ة لألمم املتحدة،ة العاّم إعالن حقوق الطفل، الجمعيّ 
 

بمكافحة التمييز في مجال التعليم، اليونسكو،  الخاّصةة االتفاقيّ 

14-12-1960 
 

، إعالن األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرّي 

 1963-9-20ة لألمم املتحدة،الجمعية العاّم 
 

ة ة العاّم ، الجمعيّ ةة والسياسيّ املدنيّ العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 1966-12-16،لألمم املتحدة
 

، الثقافّيةو  االجتماعّيةو  االقتصادّيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 1966-12-16ة لألمم املتحدة،ة العاّم الجمعيّ 
 

ة ة العاّم ، الجمعيّ االجتماعيّ إعالن حول التقدم واإلنماء في امليدان 

 1969-12-11لألمم املتحدة،
 

ة لألمم العاّم اإلعالن الخاص بحقوق املعوقين، الجمعية 

 1975-12-9املتحدة،
 

 

والشعوب، مجلس الرؤساء  لحقوق اإلنسان امليثاق اإلفريقّي 

 1981األفارقة )نيروبي(، 
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ّ
تونس، وزارة العدل وحقوق اإلنسان، –ة حماية الطفل مجل

9-11-1995 
 

 1995-11-16إعالن املبادئ بشأن التسامح، اليونسكو،
 

 االقتصادّي إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، املجلس 

 1997-4-25،االجتماعيّ و 
 

ة،امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، مجلس جامعة الدول العربيّ 

159 -1997 
 

 2000-9-8ة لألمم املتحدة،اإلعالن بشأن األلفية، الجمعية العاّم 

 

 2001اليونسكو،، الثقافيّ بشأن التنوع  إعالن  اليونسكو العاملّي 

 

ة لألمم ة العاّم ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الجمعيّ اتفاقيّ 

 
ّ
 2006-12-13         حدة،املت

 

عليم، األلكسو،  إعالن الدوحة للبرنامج العربّي 
ّ
لتحسين جودة الت

2010 
 

 2015، ماي "2030"إعالن إنشويون" بعنوان "التعليم بحلول عام 

         

-
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ّ
جه اإلصالح إن

ّ
من مقتضيات هذا االلتزام أن يت

 مناخ تربوّي لتأمين إلى وضع السياسات الضامنة  التربوّي 

ويكفل  األساسّيةيعّزز احترام حقوق اإلنسان والحرّيات 

 ،التنمية الكاملة لشخصّية اإلنسان وإحساسه بالكرامة

ميتمّرس فيه 
ّ
  ينشأ  حقوق اإلنسان واملواطنةعلى  املتعل

ّ
حى

الة في مجتمع حّر، على أن يجري مواطنا مشاركا بصورة فعّ 

استراتيجّية تستأنس بما ورد في  وطنّيةمقاربة  ذلك في إطار 

حدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 
ّ
-1995"عقد األمم املت

ز على ضرورة اتخاذ إجراءات من  والذي"  4، رقم 2004
ّ
رك

 : قبيل

 الوطنّيةحقوق اإلنسان في التشريعات  دمج تعليم 

 املنظمة للتعليم في املدارس؛

  ؛املدرسّيةتنقيح املناهج والكتب 

  بما يشمل قبل الخدمة وأثناءها  املدّرسينتدريب

منهجّية وبشأن التدريب بشأن حقوق اإلنسان 

 ؛هاتعليم

  منها ما  الدراسّيةتنظيم أنشطة خارج إطار املناهج

يرتكز على املدارس ومنها ما يمتّد ليصل إلى األسرة 

 ؛املحليّ واملجتمع 

  ؛التعليمّية املوادّ تطوير 
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  وغيرهم من  املدّرسينإنشاء شبكات دعم من

 ين...املهنيّ 

 
 

 الغاية من           
ّ
هذا  كّل إن

أن تقوم املدرسة بدورها في 

مقّومات الجمهورّية  إرساء

   ديمقراطّيةال
ّ
اشئة حى

ّ
الن

د أسُس 
ّ
 ات.التونسيّ ن و و التونسيّ ها الىي أجمع عليها تتوط

 

   أدبيات اإلصالح 2 .4.1   
 

من  لم تنطلق وزارة التربّية في بناء مشروعها اإلصالحيّ           

ابقين بقيمة أعمالهم في بل من االعتراف للّس  ،صفحة بيضاء

فيها ما يمكن  وجدتتشخيص واقع املنظومة وتقييمه و 

ات وتدقيق الحلول والبرامج الىي من التوّجهاستثماره في رسم 

شأنها أن ترفع من أداء املدرسة وتؤّهلها أكثر فأكثر باتجاه 

 رجعّياتامل عنفضال ف القيام بدورها على الوجه األكمل،

 
 
ها لبناء برامجها إلصالح املنظومة تْ القانونّية الىي اعتمد

 ،2002للتربّية والتعليم  التوجيهيّ ومنها القانون  التربوّية

ر فيها من رؤى دلى إالوزارة استندت 
ّ
راسات وتقارير وما توف

 استشرافّية على غاية من األهمّية. 
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 ات نذكر: من أهّم هذه األدبيّ           

  الّدراسات التقييمّية الىي أنجزها خبراء وزارة التربّية

 على امتداد عشر سنوات وأكثر؛

  مم ون من األ أنجزها خبراء دوليّ  الىي الدولّيةالتقارير

 
ّ
)اليونسكو، األلكسو،  الدولّيةمات املتحدة واملنظ

 اليونيسيف...(؛

  التونسّية التربوّيةالدراسات املقارنة بين املنظومة 

 عالّية الجودة؛ التربوّيةواملنظومات 

  بيزا  الدولّيةنتائج مشاركة تونس في التقييمات(

 وتيمس(؛

 أعمال اللجان املشتركة بين وزارة التربية من  مخرجات

ووزارة  العلمّي والبحث  ليجهة ووزارة التعليم العا

 ؛من جهة أخرى  والتشغيل املنهيّ التكوين 

  جملة الّدراسات واملشاريع الىي انتهت إليها لجان

حول املحاور االستراتيجّية لتطوير املنظومة  التفكير 

الىي تكّونت في الفترة االنتقالّية األولى )جانفي  التربوّية

 (؛2012نوفمبر  -2011

  الدراسات املنجزة في الفترة االنتقالّية األعمال و جملة

ام ( ومخرجات األيّ 2013جوان  -2012)نوفمبر الثانّية 

 الىي انعقدت في تلك الفترة؛ الدراسّية
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  ّالتقرير العام  
ّ
"منهجّية إصالح  حول  الوطنّيةدوة للن

 31و 30-29ام " املنعقدة بتونس أيّ التربوّيةاملنظومة 

 ؛2012مارس 

  2015حول التربّية للجميع في أفق  الوطنيّ التقرير 

للتربية  الوطنيّ عن املنتدى  2014الصادر سنة 

 للجميع؛

  2014لسنة  حول التربّية الوطنيّ التقرير: 

  ّللشغل "إصالح  التونس يّ  وثيقة االتحاد العام

، "في تونس: املبادئ واملداخل التربوّيةاملنظومة 

 ؛ 2015، سبتمبر عمومّيةالصادر عن قسم الوظيفة ال

  وثيقة "عهد التربية ومدرسة املواطنة" الصادرة عن

 ة؛املدنيّ " للثقافة شبكة "عهد

 "التربوّيةإلعادة بناء املنظومة  الكتاب األبيض "

 ؛التربوّيةإلصالح املنظومة  ّي املدنالّصادر عن االئتالف 

 ملقاالت الّصادرة في الصحف واملجا 
ّ

 ؛التونسّيةت ال

  الكتابات الىي وصلت الوزارة من الوزارات والهيئات

 
ّ
 والخبراء؛ الوطنّيةات الشخصيّ مات و واملنظ

  ّلدراسة  الوطنّيةالّصادر عن الندوة  التقرير العام

 17و 16املنعقدة بتونس أيام  الوطنيّ وار حمخرجات ال

 . 2015نوفمبر  18و
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 معكانت وزارة التربّية على موعد  آخر وفي سياق           

فرص  لقاء تيّسرت معهفي أكثر من اب الشعب مجلس نوّ 

 
ّ

 التداول في شأن التمش 
 
 ي الذي سلك
ْ
ه الوزارة ومناقشة ت

  التربوّي ات الكبرى لإلصالح التوّجه
ُ
وكان قبل عليه. الذي ت

 ذلك بمناسبة: 
 

  والتربية  فةالثقاجلسة استماع لجنة الشباب و

 23حول امليزانّية الىي انعقدت يوم  العلمّي والبحث 

 ؛2015نوفمبر 

  5الجلسة العاّمة حول ميزانّية وزارة التربّية بتاريخ 

 ؛2015ديسمبر 

  
ّ
دوة الىي نظ

ّ
للشغل مع  التونس يّ مها االتحاد العام الن

البحث التربّية و و  الثقافّيةلجنة الشباب والشؤون 

بأحد نزل العاصمة  2016فيفري  22يوم  العلمّي 

 الوطنيّ الحوار  ةوبحضور كافة أعضاء لجنة قياد

في  التربوّي الثالثّية وكان موضوعها "آفاق اإلصالح 

حول إصالح املنظومة  الوطنيّ ضوء مخرجات الحوار 

 "؛التربوّية

  الثقافّيةجلسة استماع لجنة الشباب والشؤون 

حول مخرجات الحوار  العلمّي والبحث والتربية 

ط االستراتيجيّ  التربوّي 
ّ
 2020- 2016القطاعي  واملخط

  2016مارس  3وكان ذلك يوم 
ّ
لين عن بحضور ممث
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)وزارة التربّية واالتحاد العام  الوطنيّ قيادة الحوار 

 (؛ للشغل وشبكة "عهد" التونس يّ 

  جلسة استماع لجنة الشباب و الشؤون التفاعلّية و

التربية و البحث العلمي حول آفاق إصالح املنظومة 

 2016أفريل  27التربوّية بتاريخ اإلربعاء 
 

نت هذه الجلسات لجان الوزارة الفنّية من تطوير           
ّ
مك

أدائها وتجويد تصّوراتها وبرامجها وتدقيق مشاريعها أخذا 

ات الّسادة النّواب. كما تبلورت خاللها جملة من بمقترح

لي الشعباملقترحات لتوطيد عالقة 
ّ
  ممث

ّ
جان، بأعمال هذه الل

وفي هذا الّسياق تّم االتفاق على عقد "ندوة برملانّية" ملزيد 

 تدارس املشاريع اإلصالحّية املستقبلّية.     
  

  التوّجههذا وتدّعم           
ّ
 بالل

ّ
متها "اللجنة قاءات الىي نظ

ط االستراتيجيّ القطا
ّ
 الىيو  لقطاع التربّية" عّية إلعداد املخط

  ،شارك فيها
ّ
  ،لي وزارة التربّيةفضال على ممث

ّ
لون عن ممث

 اب الشعب و مجلس نوّ 
ّ
 ممث

ّ
لو املنظ

ّ
مات لو كافة الوزارات وممث

للشغل واتحاد  التونس يّ  منها االتحاد العامّ  خاّصة) الوطنّية

لو 
ّ
حين( وممث

ّ
عن املجتمع  ن الصناعة والتجارة واتحاد الفال

 البيداغوجيّ للتجديد  الوطنيّ . وكان ذلك باملركز املدنّي 

 أيام: التربوّيةوالبحوث 

 16  ؛2015أكتوبر 
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 14  ؛2015ديسمبر 

 13  2016فيفري. 
 

ط           
ّ
تابعت اللجنة القطاعية مسار بناء "املخط

" بمختلف مراحله ونال 2020- 2016 القطاعيّ  االستراتيجيّ 

ت وزارة التربّية من عرض 
ّ
مصادقتها إثر حوارات ثرّية مكن

صلة بإصالح 
ّ
توّجهاتها الكبرى ومشاريعها املختلفة املت

تحقيق تسعة الىي اختزلتها في العمل على  التربوّيةاملنظومة 

ط الخماس يّ  أساسّيةأهداف استراتيجّية 
ّ
 هي:، للمخط
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ل           
ّ
ن الوزارة من  كّل نتاج مث

ّ
 ةمادّ هذه الفعالّيات و مك

رسملة التصّورات واألخذ بما تبّينت ، األساسّية اإلصالح

وجاهته بتحكيم لجان علمّية انكّبت على تحليل "املمارسات 

نها من و يطّور املنظومة التربالجّيدة" الستخالص ما 
ّ
ّية ويمك

 يات الىي تواجهها.رفع التحّد 
 

ب 
ّ
عديدة قّضاها خبراء الوزارة في  اذلك أشهر  كّل و قد تطل

ما  الحوار في واستخالص مواطن الوفاق ودفع معالجة الرؤى

 لبناء رؤية مشتركة  .من قضايا كلاستش
ّ
ولم يكن ذلك إال

 . اتالتونسيّ و  ينالتونسيّ ينخرط فيها أكبر طيف من 

ست شعارا ُيرفع بل هي التشاركّية لي ديمقراطّيةإن ال          

 نهج عمل يج
ّ
املشاريع املسقطة  التربوّيةب منظومتنا ن

جراءات الفوقّية الىي كانت وراء العديد من اإلخالالت في واإل 

ن  العمل التشاركّي ، فهذا أداء مدرستنا الحالّية الوعي  قد ب 

 إصالح املنظومة 
ّ
اي التربوّيةبأن

ّ
جميعا مواجهة  قتض ي من

   عالجتها.مل والبحث عن حلول مشتركةكبرى يات ورهانات تحّد 

 

ات والرهانات: 2
 
 التحدي

للتربّية والتعليم  التوجيهيّ رغم ما ورد في القانون            

 من غايات نبيلة وأهداف طموحة 2002
ّ
 التربوّي الواقع  ، فإن

ن بقي 
ّ
 تحت ضغط السياسات املعتمدة الىي لم تتمك

ّ
يئن
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الّرغبة في  سببب التربوّيةفعلّيا من تحسين أداء املنظومة 

 نوعّيةالكسب السّياس ي السريع بعيدا عّما ُرسم من أهداف 

صلة بالجودة ومعاييرها 
ّ
 تواتر السياسات الدولّيةمت

ّ
. إن

راِت  الشعبوّية حّسن من جهة  
ّ

ه في املقابل  الكمّية املؤش
ّ
ولكن

رات الجودة و 
ّ

ما آل إليه  ، و النوعّيةضّحى بالكثير من مؤش

أمام ضرورة  يضع النهج اإلصالحيّ  التربوّيةواقع املنظومة 

ها. كلمعالجة الكثير من املشا
ّ
 وحل

، التقّدم في هذه املعالجة وفق خطى ثابتة و من أجل          

يات في أربعة تحد، منهجّيا، كلاختزال مجمل املشايمكن 

جودة التعليم و  نوعّية: اإلنصاف وتكافؤ الفرص،  أساسّية

 والحوكمة. اندماج املدرسة في االقتصاد واملجتمعاملكتسبات، 
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الفرص اإلنصاف1.2  : وتكافؤ 

 بعيد حّد  إلى التونسّية التربوّية لئن نجحت املنظومة           

 انتشار بفضل التعليم إلى ينالتونسيّ  ولوج تيسير في

البالد كما تعّبر عن ذلك نسبة  كامل في التربوّية املؤّسسات

  ،% 100التمدرس العالية الىي تكاد تبلغ 
ّ
راِت  فإن

ّ
 املؤش

تش ي بمفارقات وصعوبات لم يعد من املمكن  النوعّية

صلت بمفهوم   ،التغاض ي عنها
ّ
ي اإلنصاف خصوصا إذا ما ات

أشمل مفهومين من صلة وثيقة بمفهوم لملا ل ،وتكافؤ الفرص

العدالة في بعدها املطلق، ويقتض ي اإلنصاف أن يتحّصل هو 

ه في إطار املنظومة على فرد  كّل 
ّ
 التعليمّيةما يستحق

 .االجتماعّيةو 
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ل          
ّ
في  واعتبارا لكون التعليم في بالدنا ال يزال يمث

رافعة اجتماعّية  ،رغم جميع العوائق ،الوطنيّ الوجدان 

ه  ،مهّمة
ّ
مطلقة، فاملجتمع  وطنّية أولوّيةيحظى بجدير بأن فإن

ر املدرسة حظوظا متساوية للتالميذ 
ّ
يصبو إلى أن توف

 كّل ذات القيم. ويتيح ضمان الحّق في التعليم لن فيها يتقاسمو 

فرد فرصة تطوير شخصّيته واالرتقاء بمؤّهالته املعرفّية 

وممارسة  املهنّيةو  االجتماعّيةواالندماج في الحياة  واملهارّية

ال بّد من أن يأخذ  ،مواطنته. ولضمان تحقيق هذه الغايات

بعين االعتبار أوجه التفاوت  عمومّيةتوزيع املوارد ال

بين الجهات والفئات واالختالف بين  االجتماعيّ و  االقتصادّي 

مهم
ّ
 وأنساقها األفراد في مقّدراتهم الذهنّية وأساليب تعل

. لذلك وجبت اإلحاطة بالتالميذ في املدارس عةوذكاءاتهم املتنوّ 

الواقعة بمناطق محرومة أو نائية والعناية بأولئك الذين 

الت إفرادّية لبلوغ 
ّ
يواجهون صعوبات صحّية وغيرها عبر تدخ

 التالميذ أّيا كانت اختالفاتهم.  كّل مستوى مقبول من التأهيل ل
 

 الفجوة بين النصوص القانونّية والغائّيات           
ّ
 أن

ّ
إال

رات  االجتماعّيةو  التربوّية
ّ

ال تزال كبيرة، فمع تطّور املؤش

عتبر من مكاسب املنظومة  الكمّية
ُ
ال تزال  ،التربوّيةالىي ت

د صعوبات املدرسة 
ّ
رات تؤك

ّ
في ضمان  التونسّيةاملؤش

ومستويات في مجاالت اإلنصاف وتكافؤ الفرص للجميع وذلك 

 : متعّددة منها
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 التحضيرّيةاألقسام  1.1.2

 بـ التحضيرّيةاملدارس باألقسام  نسبة تغطية ر تقدَّ        

 االبتدائّيةمن مجموع عدد املدارس فقط %  45,6
ُ
خفي . وت

الىي تنّم في ذاتها عن تفاوت مزعج،  الوطنّيةهذه النسبة 

 التحضيرّيةتباينا أكبر بين الجهات في مجال التغطية بالسنة 

  .االبتدائّيةفي املدارس 

ما يتعلق بنسبة التالميذ الذين تمتعوا بسنة  ا فيأّم        

أو عن طريق الكتاتيب،  خاّصةكانت أو  عمومّيةة تحضيريّ 

ذات الطابع الريفي نسبا  لت جّل الجهات الداخليةّج فقد س  

ة على عكس الجهات الساحليّ  الوطنيّ ل عن املعّد بكثير  تقّل 

لين الجدد بالسنة األولى وتونس الكبرى. إذ تتراوح نسبة املسّج 

الذين تلقوا تربية ما قبل مدرسية بين  االبتدائّي من التعليم 

    2% بتونس96.8% بالقصرين و 44.2
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من تأثير مباشر  الدولّيةو  الوطنّيةوأمام ما اثبتته الدراسات 

مينعلى حظوظ  التحضيرّيةللسنة 
ّ
في مواصلة مسارهم  املتعل

4.4 

5.5 

6.5 

6.8 

6.8 

7.0 

7.1 

7.3 

7.3 

7.4 

7.5 

7.5 

7.8 

7.8 

8.1 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9.0 

9.1 

9.1 

9.1 

9.3 

9.6 

9.7 

 القصرين

 سيدي بوزيد

 جندوبة

 باجة

 املهدية

 الكاف

 وطني

 1صفاقس

 مدنين

 سوسة

 قبلي

 قابس

 املنستير

 2تونس 

نسبة التالميذ الجدد بالسنة األولى الذين تلقوا سنة 

 تحضيرية 
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 التربوّيةباملائة ال تكون املنظومة  30بنجاح بفارق يصل حد 

بهذا التفاوت في استعداداتهم منصفة وهي تستقبل متعلمين 

اتهم األّولّية لتضعهم، بعد ذلك، أمام نفس البرامج وإمكانيّ 

مدون اعتبار لزمن 
ّ
صنف منهم ثّم  كّل الذي يحتاجه  التعل

بهم كما لو كانوا قد 
ّ
تخضعهم لنفس منظومة التقييم وترت

التأكيد، انطلقوا من نفس الّدرجة. لن تكون حظوظهم، ب

ة بل سيكون الوافدون منهم دون املرور بالسنة متساوي

ر عن الّدراسة حضيرّيةالت
ّ
 ،أكثر عرضة لخطر االنقطاع املبك

 
ُ
  هم في النجاح يقّل وأمل

ّ
   في مراحل التعليم. واتقّدم ماكل

 إطار التدريس 2.1.2

ي عن التكوين التمهيني، الذي سبق أن             
ّ
منذ التخل

في التعليم  خاّصة اعتمدته وزارة التربّية طيلة سنوات

 إلى سعت التكوين املختّصة الىي مؤّسسات، وغلق االبتدائّي 

درجت الوزارة  ،التدريس إلى يناملعنيّ  يعّد  أساس يّ  تكوين تأمين

  انتداب متفاوتة القيمة. غلبت فيها آلّياتعلى اعتماد 

  على التشغيل إكراهات
ّ
 وخسرت املهنّيةو  التكوين باتمتطل

 .جودتها مقّومات من اأساسيّ  مقّوما التربوّية منظومتنا بذلك

الثورة،  ديْ عبُ ، االجتماعيّ  االنتداب ظاهرةكما أن تفاقم 

 كبر باعتماد آلية األ
ّ
شهادة وكذلك العفو  ا واألقدمسن

رغم اإلقرار بالحقوق الىي تعود إليهم  العامّ  التشريعيّ 

لتعّرضهم للفرز والعزل واملحاكمات طيلة عشرات من 
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  ،السنوات
 
 همتكوين كلتآ املدّرسين من حشود أمام ناع  وض

 الجامعيّ  هماختصاص مءالال يتو  البطالة، بفعل ساس يّ األ 

 ومجاالت االبتدائّية فيمع مالمح مدّرس املرحلة  ساس يّ األ 

يشكون  ،ضعيف اللغات في قاعديال تكوينهم ،بها تدريسال

 مع التأقلمفي  صعوبةويواجهون  ،ساس يّ األ  التكوين في ثغرات

 ومضامين التعليمّية البرامج في الحاصلة التجديدات

م
ّ
 العلمّي  نهميتكو  تعّهد في ويالقون عسرا املختلفة، اتالتعل

 وطرق  ومحتوياتها البرامج في التجديدات ملواكبة الذاتّي 

 هّمةامل بصعوبة العميق إحساسهم ذلك إلى ينضاف ،تصريفها

  الىي
ُ
ازداد الوضع حّدة مع صعوبة تدارك و  .هامن أجل دبواانت

مه  املستمرّ هذه النقائص بالتعويل على التكوين 
ّ
الذي ينظ

دون وينجز 
ّ
ة إلى ونه وذلك العتبارات تعود من ناحياملتفق

 مؤّه 
 
لظرف إلى اة أخرى دبين املحدودة وتعود من ناحيالت املنت

  العامّ 
ّ
ص حظ

ّ
 الذي تمّر به البالد والذي أفض   إلى تقل

د قدرا هامّ  يناملدّرس
ّ
ا من من متابعة التكوين وأفقد املتفق

أّما العودة إلى اعتماد مناظرة االنتداب  .بيداغوجّيةالسلطته 

ن من معالجة املشتفلم 
ّ
رغم شفافّية  ساس يّ األ  كلمك

   املناظرات ومصداقّيتها. 
 

 كما أ          
ّ
 على املتزايد والتعويل النيابات لىإ اللجوء ن

 الىي الجهات بعض في األخيرة السنوات في خاّصة ابالنوّ 

 انحدار في ساهم ،التربوّي  اإلطار قبل من نفورا تشهد
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رغم ما يبذله النواب من جهد  التربوّية املنظومة أداء مستوى 

ثّمن مةييقّدر وتضحيات جس
ُ
 التفاوت تزايد إلى أدى ما ،ت

  املؤّسسات بين جهوّي ال
ّ
 األداء مستوى  في بينها الفجوة ساعوات

 والكفاءة، الخبرة ذوي  املدّرسين استقرار لعدم نظرا والنتائج

 
 
 ر  وقد ف

ُ
 إلى اللجوء األحيان بعض في املربين نقل ضت حركة

 البعض من ، نّواب إلى أو متكّونين غير مدّرسين
ّ
من ذلك أن

دون أن تتيّسر له فرصة  االبتدائّيةا ينهي مرحلته أبنائن

م مترّسم، بل يتناوب على تعليمه طيلة 
ّ
الدراسة على يد معل

 سنوات نّواب وقتّيون متعاقدون 
ّ

 .ست

           
ّ
ال  املدّرسينفي انتداب  اآللّياتبهذه تعمل منظومة إن

مين ولن تكون قادرة على 
ّ
يمكن أن تكون منصفة للمتعل

هم في تعليم جّيد يؤّهلهم إلى النجاح واكتساب ضمان 
ّ
حق

 الكفايات الىي تعّدهم إلى الحياة والعمل.          

بذوي  النفسّيةو  بيداغوجّيةالاإلحاطة  3.1.2

  الخصوصّيةاالحتياجات 

 التربية وزارة فتئت ما الىي املتواصلة املجهودات رغم          

 الخصوصّية االحتياجات ذوي  التالميذ دمج مجال في تبذلها

م و العاقة وذوي اضطرابات اإل من ذوي 
ّ
 فإ ،وهوبيناملتعل

ّ
 ن

رغم عددهم املأمول  دون  تبقى املجهودات هذه من الجدوى 



64 
 

 2014/ 2013 الدراسّيةللسنة الهاّم كما يبّينه الجدول التالي 

 :  عن أعداد التالميذ ذوي اإلعاقة

 نوع االعاقة
إعاقة 
 ذهنية

إعاقة 
 عضوية

إعاقة 
 مسعية

إعاقة 
 بصرية

إعاقة 
دة
 
 متعد

 اجلملة

 2968 222 345 433 775 1193 عدد التالميذ

ر هذه املجهودات ال وقد ي          
ّ
صلة رجع تعث

ّ
عتبارات مت

 بمستويات مختلفة:

 :املفاهيمّي   املستوى  . أ
 

  
ّ
ون بتسمية هم املعنيّ وحد هم« ذوي االعاقة»درج أن

في حين يتعلق األمر « الخصوصّيةذوي االحتياجات »

بفئات أخرى لم يسبق أن أخذت الوزارة على عاتقها 

  مسؤولّية
ّ
مها في تأمين حق

ّ
ذوو »   وهم  التعل

ماضطرابات 
ّ
م صعوباتذوو » ، و «التعل

ّ
و  «التعل

 ؛«املوهوبون »

 مصعوبات »بين  فهومّي امل الخلط
ّ
و « التعل

ماضطرابات »
ّ
 « التعل

ّ
فئة منهما  كّل ع حال دون أن تتمت

 ؛يستجيب الحتياجاتها الحقيقية د  بتعهّ 

  ماضطرابات »اختزال
ّ
في اضطراب واحد فقط « التعل

من بين عشرة اضطرابات مختلفة وهو االضطراب 

 .dyslexieاملتصل بالقراءة 
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 : تنظيمّي ال تشريعيّ ال  املستوى . ب          

  الفاعلة الىي تضمنها أصول  الحقوقّيةغياب املقاربة

 ؛ملزمةصارمة و ة وقوانين تشريعيّ 

  األطراف  كّل التعاون والتنسيق بين  آلّياتغياب

لب املعنّية
ّ
 ؛التدخ

  غياب قاعدة بيانات وبالتالي انعدام صدقية املعطيات

ة التشخيص ونجاعة  النوعّيةو  الكمّية
ّ
الىي تضمن دق

ل
ّ
 ؛التدخ

  االحتياج  وعّيةنالضرورية لضبط  اآللّياتغياب

ّما قد يلتبس مع أنواع أخرى والقدرة على تمييزه ع

ماضطرابات " مثل
ّ
 ؛" و"القدرات العالية"التعل

  لغياب
ّ
مخالل فترة  التدخ

ّ
  التعل

ّ
 ؛راملبك

 القادر على متابعة هذه  املختّص  كلغياب الهي

 وإعدادّي  الحاالت في مختلف مراحل التعليم: ابتدائّي 

  . وثانوّي 

 :س يّ املؤّس  ج. املستوى               

  بالنسبة إلى  خاّصةعدم جاهزّية الفضاء التعليمّي

)من الناحية  الخاّصةرياض األطفال واملدارس 

 ؛(التحتّيةة والبنية ماريّ املع
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  ة التجهيزات وانعدام الوسائط واملوارد و
ّ
الوسائل قل

  ؛ة في أغلب األحيانالرقميّ 

  ّملة الترفيه والتثقيف املكغياب املكتبات وفضاءات

 ؛الدمج داخل األقسام عملّيةل

  اإلخالل بما تنّصص عليه املناشير واملذكرات من

تنظيم حصص الدعم والعالج وتفعيل املتابعة 

 .املختّصة بهذه املدارس بيداغوجّيةال

  :البيداغوجيّ التعليمّي    التربوّي  املستوى  د.             

  وانعدامه أحيانا لألطراف   البيداغوجيّ ندرة التكوين

 ؛املعنّية

  التربية في   املستمرّ و  ساس يّ األ غياب برامج التكوين

مالدامجة و 
ّ
 ؛الدامج التعل

 لخصوصّياتوتقييم مالئم  غياب نهج متابعة 

 ؛التالميذ

  انعدام تطويع املناهج بما يراعي االختالف بين

 التالميذ.
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الناجحة في العالم بقدرتها  املدرسّيةتتمّيز التجارب           

ة تأخذ بعين االعتبار اختالف على اعتماد مقاربات فارقيّ 

مأنساق 
ّ
كاءات بينهم ومبدأ قابليّ بين التالميذ وتنّوع  التعل

ّ
ة الذ

م. ووفقا لذلك تكون مدرستنا اليوم مدعوة 
ّ
الجميع للتعل

ةوبإلحاح إلى بناء 
ّ
 خط

تتحول  وطنّية

بمقتضاها إلى مدرسة 

دامجة تحتضن 

مرتاديها وتتيح أمامهم 

فرصا حقيقية للتعلم والتنشئة والتأهيل. وال بد أن يشمل 

 التربوّيةنا ؤّسساتندسية ملاألمثلة اله هذا املنوال اإلدماجيّ 

وتطويع املناهج  املدّرسينوتكوين  التربوّيةوتهيئة الفضاءات 

فة كلواالستفادة من التطبيقات الرقمية الىي أضحت متاحة ب

 زهيدة. 

على ذوي اإلعاقات  الّدمج عملّيةكما ال تقتصر           

املختلفة بل تشمل أيضا التالميذ املوهوبين الذين تتطور 

م مختلف وبأدوات خصوصيّ 
ّ
على ف .ةمؤهالتهم وفق نسق تعل

ق في املدرسة 
ّ
يستجيب ما  وفق املدّرسينتكوين أن تتوف

ملتطلبات هاتين الفئتين من التالميذ وبناء البرامج 

د عليها مدرستنا من وتوفير مستلزمات لم تتعوّ  الخصوصّية

وعمق خيار املدارس  مسؤولّية، وعليها أيضا أن تقّيم بقبل
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قّدم تالنموذجّية واملعاهد النموذجّية الىي لم  اإلعدادّية

ق في تزويد البالد  التربوّيةاإلضافات 
ّ
وف

ُ
املرجّوة منها ولم ت

 
ُ
املحيطة  التربوّية املؤّسساتشّع على بالنخب والنوابغ ولم ت

 .بها

نصف مختلف هذه          
ُ
 رهان املدرسة اليوم أن ت

ّ
إن

هم في تعليم جّيد عبر 
ّ
الفئات من أبنائنا وبناتنا وتضمن حق

ة بل تضطلع بواجب إسدا
ّ
ء مدرسة دامجة ال تمّن عليهم بمن

أمام ما أثبتته  خاّصةالحّق حفظا للكرامة اإلنسانّية 

املثقلة  الدراسات العاملية من ارتفاع الكلفة االقتصادية

: مدارس ثنائّي  لكاهل الدول من جراء اعتماد نظام تعليمّي 

وما جاء في توصيات األمم  ،ةة ومراكز تربية مختصّ عاديّ 

 
ّ
 حدة واليونسكو من املت

ّ
لى الحد من مثل هذا النهج ع حث

   .ّي اإلقصائ

  التعليمّيةوالوسائل  التحتّيةالتجهيزات والبنية  4.1.2

 إلىاملدارس  أغلبروف العمل الصعبة في تعود ظ          

املهترئة واملتقادمة  التربوّيةوالتجهيزات  التحتّيةضعف البنية 

يزداد هذا الوضع  و  .الضرورّية التعليمّيةغياب الوسائل مع 

 ِخ ة الىي تتفاقم فيها ظواهر مُ ما في املناطق الريفّية والنائيتأزّ 
ٌ
ة

ّ
 ل

 بمقتضيات التعليم، منها: 
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ّ
ع املدارس  املدرسّيةالخارطة ت تشت

ّ
 االبتدائّيةوتوز

بطريقة عشوائّية جعلت أكثر من خمسين مدرسة ال 

يؤّم الواحدة منها أكثر من عشرة تالميذ وقد ال يتجاوز 

 عدد التالميذ في بعضها أكثر من تلميذين؛
 

 

  ص الخدمات
ّ
إلى درجة  املؤّسساتفي هذه  التربوّيةتقل

 مهينة بالكرامة اإلنسانّية؛

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.1% 
0.1% 
0.1% 
0.1% 

0.1% 
0.2% 
0.2% 

0.3% 
0.3% 

0.3% 
0.3% 

0.5% 
0.6% 

0.6% 
0.8% 

0.8% 
1.0% 

1.0% 
1.1% 

1.3% 

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4%

 املنستير 

 منوبة 

 توزر 

 2صفاقس 

 القيروان 

 باجة 

 بنزرت 

 جندوبة 

 مدنين 

 قفصة 

 سيدي بوزيد 

 الكاف 

نسب املدارس االبتدائية الىي تضم أقل من  

 تلميذا حسب الجهة  50
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  ل إلى
ّ
اضطرار عدد هائل من التالميذ إلى التنق

 البعض منهم 
ّ
  أن

ّ
مدارسهم في ظروف صعبة جّدا حى

مّما يقطع كيلومترات عديدة ذهابا وإّيابا بطريقة 

م يعّسر عليهم فعل
ّ
 ؛التعل

  
ّ
ب على ذلك تفاقم ظاهرة الفصول ذات الفرق وما يترت

 :البيداغوجيّ في األداء  من ارتباك

 أّيام الّدراسة نتيجة غيابات  هدر عدد هاّم من

مين
ّ
ة بسبب العوامل املناخّية القاسي املدّرسينو  املتعل

ل؛
ّ
 وصعوبات التنق

  ّاب عديمي الخبرة في هذه التعويل املتزايد على نو

 املناطق؛

 انعدام حاضنة تربوّية بمحيط املدرسة؛ 

 مينا يحرم باإلنترنيت ممّ ة املدارس عدم تغطي
ّ
 املتعل

 
ّ
صال في من اعتماد تكنولوجيات املعلومات واالت

مهم. 
ّ
  تعل

    

 في التربوّية العملّية مردودية جعلت العوامل هذه كّل            

 ،جّدا ضعيفة الريفّي  الطابع ذات خاّصةو  التربوّية املؤّسسات

  خاص برنامج بلورة يستدعي مّما
ّ
 ذات املدارس لفائدة لللتدخ

دة
ّ
 القضاء يتّم  حى  املستهدفة والجهات الحاجات املتأك

والجهات  املؤّسسات مختلف بين الفاصلة ةالهوّ  على التدريجيّ 
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 التربية، فضال عن كون الوسائل متطلبات مع تالؤمها عدمفي 

 إلى مجملها في تفتقر ةتقليديّ  تزال ال املعتمدة التعليمّية

زمة املرونة
ّ

م أنساق اختالف تراعي وال الال
ّ
 وأساليبه لدى التعل

لقد اعتمدت الوزارة في  .الخصوصّية واحتياجاتهم التالميذ

 الوطنيّ  البداية سياسة املكاشفة وقّدمت للرأي العامّ 

 ،عليها دون مغالطةهي على الحال الىي  التربوّية املؤّسسات

نت بذلك من إنجاح برنامج "شهر املدرسة" الذي أوقف 
ّ
وتمك

قهم 
ّ
الجميع على منزلة املدرسة في وجدان املواطنين وشّدة تعل

هم، فرادى وجمعيّ  ،بها
ّ
اقتصادّية،  مؤّسساتات و فانخرط جل

للمدارس وتجهيزها بما يحّسن من  التحتّيةفي تحسين البنية 

 أدائها. 

في  التربوّيةنا مؤّسساتوعلى أهمّية هذا املجهود، تبقى        

  تكون "مدرسة 
ّ
حاجة إلى مزيد من التعّهد والصيانة حى

عصرّية في هندستها، وظيفّية في أدائها، ": دامجة صديقة

بالشمول  التربوّيةجاذبة في مناخها وقادرة على أداء مهّمتها 

 املطلوب.        

  التعليمكلفة ارتفاع  5.1.2

وأعاد  ،التعليم مجانّيةلقد أقّرت دولة االستقالل           

دا إلزاميته.  إالجديد إقرار هذا املبد التونس يّ الدستور 
ّ
مؤك

ارتفاعا تدريجيا  منذ عشرات السنواتومع هذا يشهد التعليم 
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  أصبحت فوق طاقة الكثير من العائالت كلفي 
ّ
فته حى

الىي تكابد من أجل تعليم أبنائها. لقد فرض منطق  التونسّية

ميناملنافسة الشديدة بين 
ّ
والرغبة امللّحة في التمّيز  املتعل

لشعب املتمّيزة" إنفاقا متزايدا من أجل لتأمين توجيه نحو "ا

في أغلب  الخصوصّيةاقتناء الكتب املوازية ومتابعة الّدروس 

سعت بذلك تجارة جديدة قضت . املوادّ 
ّ
مال الكثيرين آعلى ات

من أبناء تونس في مواصلة الّدراسة وخّير بعضهم االنقطاع 

ر. جرى التلقائّي 
ّ
ذلك في غياب سياسة تقاوم هذه  كّل املبك

أخرى الفئات  مّرةلتكون  جذورها،الظواهر وتعالجها من 

هذه ين األكثر تضّررا من التونسيّ طة من الضعيفة واملتوّس 

ها حي يتوّجب الظاهرة الى
ّ
ى  يكون ألبناء تونس حظوظ حل

   ة.   متساوي

بفعل تفاقم التفاوت بين  ،قد تكون املعضلة الكبرى           

 هي ظهور فجوة عميقة بين واقع ،التالميذ والجهات والفئات

 خاّصة ا،نظريّ  بقي الذي املبدئّي  ومشروعها التونسّية املدرسة

 التعليمّي  األكاديمّي تراجع العالقة بين النجاح في ضوء 

م عالقة ، مّما أدى إلى تصّدعاالجتماعيّ  م والرقيّ والتقّد 
ّ
 املتعل

وز وقد أسفر ذلك عن بر  ة.وباملعرفة عامّ  التربوّية سةباملؤّس 

بعض الظواهر املستجدة كتفاقم العنف والغش داخل 

 لوكات املحفوفة باملخاطر.وغيرها من الّس  التربوّية املؤّسسات

املتسارعة  للتغييرات التربوّي مواكبة النظام كما أن ضعف 
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العالم عموما الىي يشهدها واملتالحقة العميقة  التحّوالتو 

ساهم في نفور التالميذ من  ،خصوصا التونس يّ املجتمع و 

إلى جانب كثير من العوامل  ،مقاعد الدراسة. فكان سببا

 املدرس يّ ظاهرة الفشل  لتواصل، االجتماعّيةو  االقتصادّية

 
ّ
دون اكتساب  هار عن الدراسة واستمرار واالنقطاع املبك

 ة الكفايات الضروريّ 
ّ
ملجابهة معترك مدى الحياة م للتعل

 ...الحياة

ة  2.2.
 
 جودة املكتسبات:التعليم و نوعي

           
ُ
صميم التحديات  منالتعليم  نوعّيةمسألة ّد ع  ت

في هذه الفترة  التونس يّ الرئيسّية الىي يواجهها املجتمع 

  في مهّمته: املدرس يّ من أعراض فشل النظام و االنتقالّية. 

 الجدد إلى الكفاءات  ةبد كبير من الطلعدر افتقا

زمة األساسّية
ّ

ملتابعة دراستهم بنجاح في التعليم  الال

 العالي؛ 

 ؛ تهاكثر و  حاالت الّرسوب في الجامعة تواتر 

 هادات
ّ

ُيعزى، ولو و  ،ارتفاع معّدل بطالة أصحاب الش

 
ّ
ما تعليمهم، ال سيّ  نوعّيةي في جزء منه، إلى تدن

ر سلبا على فرص نجاحهم في املدرس يّ تعليمهم 
ّ
، ما يؤث

         الالحق. املنهيّ و  التقنيّ التعليم العالي أو التعليم 

 



74 
 

تحسين مكتسبات  يفرض هذا الواقع استتباعا أن يكون 

 التربوّي يات اإلصالح تحّد  من أهّم التالميذ واالرتقاء بها 

  ،الجديد
ّ
نوا من حى

ّ
لولوج إلى الحياة في مختلف ا يتمك

  أوجهها وأبعادها.
ّ
 الوطنّيةالتوقف عند نتائج التقييمات إن

 الدولّية في التقييمات التونسّيةمن ناحية ونتائج املشاركة 

تشخيص الواقع الحالي  يتيح لنا ة من ناحية أخرى الخارجيّ 

 التالميذ.كتسبات مل

، وبالتأمل في نتائج الوطنّيةفبالنسبة إلى التقييمات           

ة األخيرة، يمكن للبكالوريا خالل العشريّ  الوطنيّ االمتحان 

 الوقوف عند املعطيات التالية:

  ّل ة األخيرة، لم يتحصّ في شعبة اآلداب، خالل العشري

ما يفوق سبعين باملائة من الناجحين في البكالوريا 

للبكالوريا، ولم  النهائّي في االختبار  10/20ل معّد  على

ة في مادّ  10/20من الناجحين على  %65,5 يتحّصل

 ا في مادّ الفلسفة. أمّ 
ّ
 %72,62 ة الفرنسية، فإن

 .10/20تحصلوا على أعداد دون 

  ،من الناجحين لم  %37,25في شعبة الرياضيات

ة الرياضيات، في في مادّ  10/20ل لوا على معّد يتحصّ 

لوا على من الناجحين لم يتحصّ  %26,15حين أن 

 ة.ة العلوم الفيزيائيّ في مادّ  10/20ل معّد 
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ة تختزل ما آلت إليه هذه املعطيات اإلحصائيّ           

مكتسبات التالميذ في السنوات األخيرة من تراجع يعود إلى 

دها ويضبطها عدة عوامل ينبغي لإلصالح الجديد أن يحّد 

 التونسّيةيجي املدرسة تطوير مكتسبات خرّ  بما يكفل ويعالجها

محى  يتمكنوا من مواصلة 
ّ
بالجامعة أو اقتحام سوق  التعل

 الشغل بـأوفر حظوظ النجاح.

ملكتسبات التالميذ  أما بالنسبة إلى التقييم الخارجيّ            

ين ومقارنتها بمكتسبات نظرائهم في بقية أنحاء العالم، التونسيّ 

بداية من سنة  الدولّيةشاركت تونس في التقييمات  فقد

تقييم ب ثّم  9199( سنة TIMSSتقييم )ب ، فكانت البداية1999

(PISA ّسنةملتابعة املكتسبات : البرنامج الدولي )وهي    2003

لم  ، إذفي هذه التقييماتل البلدان املشاركة ّد من أوّ تع  

، بينما ثالثين بلدا البلدان املشاركة آنذاك يتجاوز عدد 

 حاليا. 65تفوق الـأصبحت 

 الدولّيةإن ما أفرزته مشاركات تونس في التقييمات           

الجوانب الىي  نحو  الحاليّ  التربوّي ه اإلصالح من شأنه أن يوّج 

تستوجب التعديل والتدارك، عالوة على تشخيص شامل 

 .التربوّيةة والضعف في املنظومة ومدقق ملختلف مواطن القوّ 

 15فمن خالل تحليل نتائج مشاركة التالميذ البالغين           

 نتبيّ  2012لسنة    PISAسنة في تقييم 
ّ
مكتسبات التالميذ  ن أن
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بعيدة  ال تزال، 2003ر الحاصل مقارنة بنتائج سنة رغم التطوّ 

نه الجدول ا كما يبيّ رة تربويّ عن مكتسبات البلدان املتطوّ 

 التالي:

 2003 2006 2009 2012 
 نقطة 388 نقطة 371 نقطة 365 نقطة 359 تونس

 
ّ
 مةمعدل بلدان منظ

التنمية والتعاون 

 االقتصادّي 

 نقطة 494 نقطة 496  نقطة 498 نقطة 500

 

لنقطة  39 كّل أن   PISAر خبراء تقييم ويقّد           
ّ
سنة  تمث

مة من دراسيّ 
ّ
عدل نقاط بما يعني أن الفارق بين م ،التعل

، وبين 2012( سنة 388عشرة سنة في تونس ) تلميذ الخمس

 
ّ
مة التنمية والتعاون معدل نقاط تلميذ بلدان منظ

فإن الفارق بين  ،نقطة 106( يبلغ 500) االقتصادّي 

سنة ونظيره من  15الذي يبلغ  التونس يّ مكتسبات التلميذ 

 
ّ
سنة  2.7يساوي  االقتصادّي مة التنمية والتعاون بلدان منظ

ممن 
ّ
 .التعل
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وفي نفس هذا السياق، وفي إطار نفس هذا التقييم           

أن قدرات تالميذ  2012سنة  ، يتبين من خالل تقييمالدوليّ 

املستويات العليا في  تبلغ ين ال التونسيّ من عشرة سنة  الخمس

 نه الجدول التالي:تحصيل املكتسبات كما يبيّ 

فهم تطور مكتسبات التالميذ حسب املستوى في مجال 

 املكتوب

 

دون 

املستوى 

1 

1مستوى 

 ب

مستوى 

 أ1

مستوى 

2 

مستوى 

3 

مستوى 

4 

مستوى 

5 

 مستوى 

6 

دول 

منظمة 

التنمية 

 والتعاون 

1.1% 4.6% 13.1% 24.0% 28.9% 20.7% 6.8% 0.8% 

 %0.0 %0.2 %3.1 %15.1 %31.5 %29.0 %15.0 5.5% تونس
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ميذ مكتسبات تال ن أن فمن خالل هذا الجدول يتبيّ            

عشرة سنة في مجال القدرة على فهم املكتوب في  الخمس

في حين ال  2ومستوى  1ة تتركز أغلبها في مستوى اللغة العربيّ 

وهو  6إلى مستوى  مشارك في هذا التقييم الدوليّ  يرتقي أّي 

 أرقى مستوى في هذا االختبار.

 

في مجال تحليل تقييم  النوعّيةات هذه املعطي          

 تحّد   مكتسبات التالميذ تجعل من تطوير هذه املكتسبات أهّم 

 ، اعتبارا لكون:لإلصالح الجديد
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  من آفة بطالة  التعليم الجّيد هو بمثابة تأمين قوّي

التيارات  تحصين لهم منأصحاب الشهادات و 

  أنواعها؛
ّ
 املتطّرفة بشى

  التعليم  نوعّيةل خاّصةإيالء عناية 
ً
 استجابة

واجهها في الوقت نيات املتنّوعة العديدة الىي للتحّد 

 
ً
  الّراهن مسألة

ً
 ؛ملزمة

  كويننفعا إذا كان ت ي  لن يجِد  الكمّيةكسب معركة 

ي  بشرّيةاملوارد ال
ّ
 ؛النوعّيةالعديدة متدن

  نوعّيةي ذ دون تعليم تحضيري وتعليم مدرس يّ من 

أكفاء يتقاضون أجورا  مدّرسينعهد بهما إلى رفيعة يُ 

رات مجزية ومن دون نظام ذي مصداقّية لتقييم املقرّ 

مون الىي حازها  الفعلّيةواملعارف 
ّ
ومن دون  املتعل

 
ّ
وتدريبهم  املدّرسينردة في تعيين التزام الجدّية املط

وترقيتهم، لن يكون باستطاعة تونس مجابهة 

 التحديات الىي تعترض طريقها. 

 التعليم تهيئة البنية  نوعّيةتعزيز  الحرص على

ال يعفى، بل من وإصالحها  التعليمّية األساسّية

عليم وزيادة  الضروري،
ّ
أيضا تحسين ظروف الت

 
ّ
مع االحتياجات الحقيقّية  ساق النظام التعليمّي ات

املقّررات  نوعّيةلالقتصاد واملجتمع واالرتقاء ب

 وأساليب التدريس.
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 تمع:االندماج يف االقتصاد واجمل  3.2

            
ّ
ى فقط في سوء  إن

ّ
عجز املنظومة الحالّية ال يتجل

ر عن الّدراسة  املدرس يّ الفشل  كلتدبيرها ملش
ّ
واالنقطاع املبك

ر 
ّ

 ساس يّ األ بل يمتّد ويتوّسع ليشمل الناجحين أنفسهم. واملؤش

 
ْ
من ضمن  ،بلغ عدد العاطلين عن العمل على هذا العجز أن

الثّي  العلمّيةحاملي الشهائد 
ّ
 2015الثاني لسنة  خالل الث

حسب  األف 212,4ا، أي وطنيّ من جملة العاطلين  % 30حوالي 

        لإلحصاء.  الوطنيّ املعهد 

يجي ول اليوم دون اندماج خرّ من العوائق الىي تُح و            

سر في سوق الشغل عموما بيُ  تكوينّيةالو  التربوّيةاملنظومة 

 والحياة النشيطة، 
ُ
منظومات االنتداب في العالم  كون

يتّم فيه تغليب عنصر الكفاءة  أصبحت تشتغل على نحو  

أو  العلمّيةاملباشرة على عنصر الشهادة  العملّيةواملهارة 

مع تعّهد املستوى األكاديمّي والعلمّي  املتحصل عليها املهنّية

 ،بالتحيين الدورّي والتقييم أثناء املسيرة املهنّية لكّل العاملين

عاطي من قبل املدرسة بروح إيجابيّ 
ّ
 وبالتالي توّجب الت

ّ
قة ة خال

ة املستجّدة الىي أفرزتها مع هذه اإلكراهات املوضوعيّ 

العميقة على  التحّوالترات التكنولوجّية املتسارعة و التطوّ 

لمستوى خارطة تش
ّ
الكفايات  مرجعّياتاملهن الجديدة و  ك

 املهارات. و 
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يمّر تأهيل الناشئة لالندماج بفعالية في سوق الشغل           

 تينأساسيّ ة عبر  رافعتين بصورة عامّ  االجتماعّيةوالحياة 

 الوطنّيةفي التنمّية  التربوّيةدور املنظومة  بشكل كبير تحّددان 

  ال يرتهن مصير بالدنا بخيارات ال تخدم 
ّ
املستدامة حى

 :  مصالحها

عد األغلبّية الّساحقة  أساسّيةاعتبار املدرسة حاضنة  : 
ُ
ت

وتنوع أصولهم  ةمحهم املهاريّ من التالميذ على اختالف مال 

الكتساب شروط االندماج في الحياة والعمل،  االجتماعّية

 وبالتالي ثّمة

ضرورة 

 كّل النصهار 

 
ُ
في خدمة هذا الهدف  راجعات واإلصالحات واالمكانّياتامل

املناسبة وإيالء  الدراسّيةالّسامي من خالل هندسة البرامج 

 ،ةاملمهننة في التكوين ما تستحقه من أهميّ  العملّيةالجوانب 

  كّل وتمكين التلميذ بش
ّ
ة من التدّرب على ر وبصفة تدريجيّ مبك

ة التعاطي مع عالم املهن حى  يستفيد من أبعاده التجريبيّ 

 كّل وإيجاد الصيغ املالئمة النفتاح املدرسة بش ة...والتطبيقيّ 

والنواة  ةوالوحدة الصناعيّ  االقتصادّيةسة على املؤّس  حقيقّي 

ة واعية للترابط الحاسم بين مليّ في إطار رؤية تكا اإلنتاجّية

 عن اعتبار ويقتض ي ذل. النهائّيةالتكوين ومآالته 
ّ

ك الكف

اصا بالفاشلين في الّدراسة مسارا خ املنهيّ مسار التكوين 

أّوال



82 
 

ة الناشئة وأهاليهم على ثقافة جديدة تثّمن هذا املسار وتربي

سوال ت
ّ
 ه. بخ

ه     
ّ
البّد من اإلقرار في ذات الوقت بأن املنوال  ،غير أن

 االقتصادّي السائد إلى حّد اليوم وطبيعة النسيج  التنموّي 

ا على نسق من التطور الذي يسمح  والخدمّي  والصناعيّ  ليس 

مبتأمين ُمراوحة فّعالة بين 
ّ
واملعرفّية املجّردة  النظرّيةات التعل

ول اإل يذ داخل أسوار املدرسة الىي يتلقاها التلم
ُ
نتاج وحق

الي توّجب إحالُل  االقتصادّي والواقع 
ّ
التالزم بين  خارجها، وبالت

توّجه الرفع من سقف إقدار التالميذ على االندماج في العمل 

ة للدولة نحو خلق منوال والحياة وبين توّجه السياسة العامّ 

ديد يؤّسس لتطوّ  تنموّي  في  خاّصةحقيقّي  ر اقتصادّي ج 

حقيقّية الذي تتوفر بموجبه فرص  كلبالشالجهات الداخلية 

في عالم املهن ومجتمع  لتدّرب على االنخراط التدريجيّ ل

 املعرفة. 

 

 الوطنيّ إحكام العالقة بين مختلف مكّونات الجهاز   :

من  تكوينيّ ال

تربية وتعليم 

وتكوين  عال

وإيجاد  ،منهيّ 

املعابر املستوجبة بينها في إطار مقاربة منظومّية شاملة 

اثاني
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بوظيفة اإلدماج على نحو يضمن  مكّون  كّل يضطلع فيها 

الترابط والتكامل ويطّوق ظواهر الهدر والتسّرب. وينبع هذا 

التأكيد على الُبعد املنظومي الذي ال بّد أن يتوفر في إصالح 

 قيقة كون املدرسة تؤهل الناشئة ليسمن ح ،قطاع التربية

فقط للحصول على الباكالوريا وااللتحاق بمقاعد الجامعة 

 
ّ
في  املنهيّ ضا لالنخراط في مختلف عروض التكوين ما أيوإن

ت الهيا في ظّل  ،خاّصةعة دة ومتنوّ قطاعات متعّد 
ّ
كل تشت

ض أن تشتغل ضمن رؤية تر والبرامج الىي من املف اآللّياتو 

موّحدة لتحقيق أهداف اإلدماج والتأهيل وتيسير  وطنّية

شروط حصول الجميع على فرصة جدية في عالم الشغل 

 بصورة عامة.   املدرسّيةبعد  والحياة ما

 احلوكمة:  4.2

 الوطنّيةلقد تضاعف معّدل ما تنفقه املجموعة           

لميذ الواحد في املرحلة سنويّ 
ّ
 5حوالي  االبتدائّيةا على الت

 دينار  280، حيث مّر من األخيرينمّرات في غضون العقدين 

، كما تضاعف هذا 2015عام  دينار 1300و نح  إلى 1995عام 

عليم  اإلعدادّيةاملعّدل في املرحلة 
ّ
سبة  الثانوّي والت

ّ
بنفس الن

لميذ الواحد  دينار  475فترة ذاتها حيث مّر من خالل ال
ّ
للت

 . غ2015عام دينار  2400نحو  إلى 1995ا عام سنويّ 
ّ
ير أن

أّي تحّسن يذكر على مستوى  مضاعفة اإلنفاق لم يقابله

بقي عدد املنقطعين فوق مستوى  إذ، التربوّيةمة نتائج املنظو 
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تا، و سنويّ ألف  100الـ 
ّ
جاح في البكالوريا دون  ظل

ّ
          نسب الن

،  (%25ّالـ )قراررغم اإلجراءات الشعبوّية املعتمدة  % 60الـ 

قييمات تكما لم 
ّ
، وتواصل الدولّيةتحّسن مرتبة تونس في الت

ر 
ّ
ى املستوى العاّم للخّريجين بما أث

ّ
قدرتهم على مواصلة  فيتدن

 تعليمهم وعلى تشغيلّيتهم.
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تائج في           
ّ
 تضاعف اإلنفاق عديد املّرات مع بقاء الن

ّ
إن

ي يكشف دون أّي لبس خلال في حوكمة 
ّ
ذات مستواها املتدن

عنه هدر كبير للموارد املخّصصة لهذه  انجرّ  التربوّيةاملنظومة 

دة في 
ّ
املنظومة، وهو ما يدعو إلى إعادة نظر جذرّية ومتأك

رسم الّسياسات وأخذ القرارات وتطبيقها ومتابعتها  آلّيات

فاذ إلى 
ّ
فافّية والحّق في الن

ّ
وتقييمها على نحو يرّسخ مبادئ الش

  مقاربة تشاركّية حقيقّية وفقا لت
ّ
وزيع محكم املعلومة، ويتبن

لألدوار واملسؤولّيات، ويكّرس مبدأي املساءلة وعلوّية 

شريعات املسّيرة 
ّ
القانون، ويضمن جودة التنظيمات والت

 للمنظومة.
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، شهد العقدان األخيران التنظيم اإلدارّي وعلى صعيد  

إحداث العشرات من اإلدارات العاّمة واإلدارات واملصالح 

ربية، وهو ما فاقم من 
ّ
واملراكز املختّصة التابعة لوزارة الت

نفيذ 
ّ
خطيط والت

ّ
البيروقراطّية اإلدارّية وحّد من فاعلّية الت

جديد. كما أّدت هذه 
ّ
قييم وذهب بقدرة الوزارة على الت

ّ
والت

اهر 
ّ
ة إلى تداخل في املهاّم وضبابّية في توزيعها، فضال عن الظ

 إدماج 
ّ

ات االستراتيجّية على غرار ملف
ّ
تشتيت عديد امللف

صال في املنظومة 
ّ
  التربوّيةتكنولوجّيات املعلومات واالت

ّ
وملف

كوين 
ّ
بين العشرات من  بشرّيةوتنمية املوارد ال املستمرّ الت
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لين
ّ
ل االستفادة من عديد  ا وهو ماجهويّ مركزّيا و  املتدخ

ّ
عط

صد لها من اعتمادات، وعّمق الهدر، وفّوت املشاريع رغم ما رُ 

 عديد الفرص. التونسّيةعلى املدرسة 

 إعادة        
ّ
ربية على أساس االختصاص  هيكلةإن

ّ
وزارة الت

  
ّ
الوظيفّي تبدو من هذه الّزاوية ضرورة حتمّية وعاجلة، حى

ة الهيا
ّ
رسم العالقات بين كاف

ُ
على نحو واضح وعملّي،  كلت

  تكريس اإلصالح 
ّ
جاعة  التربوّي ويتسن

ّ
زمةبالن

ّ
والفاعلّية  الال

صّدي ملختلف مظاهر الهدر الىي كا
ّ
نت املطلوبة، ويمكن الت

الّسبب الّرئيس ّي وراء إفشال اإلصالحات الّسابقة رغم ما 

ها وأن كلتضّمنته من نقاط إيجابّية كان باإلمكان أن تؤتي أ

 أفضل بكثير مّما هي عليه اليوم. التونسّيةتجعل املدرسة 

إلى ترجمة  التربوّي وفي سياق آخر، البّد أن يتهّيأ اإلصالح        

إلى التأقلم مع  الواردة في الدستور ويستعّد  الوطنّيةالخيارات 

 مستلزمات اإلصالحات الهي
ّ
صلة بالتقسيم الترابّي كل

ّ
 ّية املت

 واإلقليمّي  جهوّي الو  املحليّ على مختلف األصعدة:  واإلدارّي 

 الوطنيّ و 
ّ

 اعتماد مقّومات الال
ّ
 . كما أن

ّ
محورّية مركزّية والال

 ج يات  تحّد  التربوّيةيطرح أمام املنظومة 
ً
من شأنها أن  ديدة

ر 
ّ
خطوة غير محسوبة يمكن  كّل ف ،  تنظيمها أّيما تأثيرفيتؤث

م الوضع.  ّ
 أن تزيد في تأز
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ه  ة لإلصالح:التوج   ات االسرتاتيجي 
ة:  .1.3

 
 الرؤية واملبادئ العام

التأكيد عليه خالل  وفق ما تّم  –تقوم التربية في بالدنا           

 التربوّيةحول إصالح املنظومة  الوطنيّ مختلف مراحل الحوار 

استراتيجّية ة على جملة من الثوابت باعتبارها مبادئ عامّ  –

لشمفاصل اإلصالح وت كّل عليها  تتأّسس
ّ
 كّل حاضنة  ك

راجعات الىي ستشهدها املدرسة 
ُ
خالل السنوات  التونسّيةامل

 حول التربية في مبادئ أهّمها: الوطنيّ ، اختزلها الحوار القادمة

 .تقع على عاتق الدولة وطنّية التربية و التعليم أولوّية  1 
    

املرحلة  التعليم عمومّي ومجانّي في كّل مراحله بما في ذلك  2 

 .التحضيرّية
    

 .ة قبل املدرسّيةجميع األطفال في التربي حّق   3 
    

 .إلزامية التمدرس إلى سّن السادسة عشرة  4 
    

يراعــــــــــــي الخصوصــــــــــــّيات ذو جــــــــــــودة عاليــــــــــــة تعلــــــــــــيم موّحــــــــــــد   5 

 .واالحتياجات الفردّية
    

م املتأّصلة فيه.  6 
ّ
 تعليم يحفظ كرامة املتعل

    

 التربية في خدمة التنمية املستدامة.  7 
    

 . حياد املؤّسسة التربوّية  8 

 

 

3
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ّ
فاق بين تحتاج هذه املبادئ العاّمة الىي جرى حولها ات

  مختلف األطراف بعض التدقيقات منها:

 الوطنّيــةالتربيــة والتعلــيم مــن األولوّيــات  مــاذا يعنــي اعتبــار :أّوال

  ؟اهتمامات الّدولة الىي تتبّوأ

الذي  بالدور االستراتيجيّ  الوطنّيةإيمانا من املجموعة           

الّرافعات  أحديضطلع به قطاع التربية والتعليم باعتباره 

ته املباشرة في سؤوليّ نظرا ملو  االقتصادّي للنمو  األساسّية

األولى  األساسّيةتنشئة ماليين األطفال وإكسابهم املهارات 

أصناف االنحراف والتهميش، برز انتظار  كّل وتحصينهم ضد 

لثابت لديها 
ّ
لتو  وطنّية أولوّيةفي اعتبار التربية والتعليم  تمث

 
 ك

املوارد  كّل تضع  عليها أن الىي النهوض بها إلى الدولة مهّمة

طاتواالمكانّيات املستوجبة لتفعيلها وإنجاح 
ّ
 إنفاذها. مخط

 ميزانّية           
ّ
ة لسنة وزارة التربيوال يخفى على أحد أن

بزيادة جملّية مقارنة  مليون دينار  4525,231تقّدر بـ  2016

لو  مليون دينار  526,324تقّدر بـ  2015بميزانّية 
ّ
بذلك  تمث

ناتج المن  % 5من امليزانّية العاّمة للدولة و %18,2نسبة 

ر على الّداخلي الخامّ 
ّ

. وإن كانت القراءة األولى لألرقام تؤش

أرفع ميزانّية  اارتفاع امليزانّية املخّصصة للتربّية باعتباره

 التعّمق في  ،باملقارنة مع ميزانيات الوزارات األخرى 
ّ
فإن

  ؛عديدةالتحليل يثير إشكاالت 
ّ
من امليزانّية  % 97ذلك أن

منها  ،نفقات التصّرف تستنفدهامليون دينار(  4336,506)
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لوسائل املصالح  2,5مليون دينار( و 4192,409للتأجير ) % 93

ل ال 1,5و
ّ
 عمومّي للتدخ

ّ
 االت

ّ
قة فاقيّ ، علما أن

ّ
ات املبرمة واملتعل

 بالزيادة في األجور والترقيات ت
ّ
 505,469بـ  فت على امليزانّيةكل

 . أّما الجزء املخّصص للتنمّية فال تتجاوز نسبتهمليون دينار

(. فكيف والحال هذه، يمكن مليون دينار فقط 188,725) 3%

وتنميتها )اإلحداثات، الصيانة،  التونسّيةتطوير املدرسة 

 % 3التعّهد، التجهيزات وغيرها من الخدمات( اعتمادا على الـ 

 املذكورة؟

في  وطنّية أولوّيةأن ُيترجم اعتبار التربية  ، إذن،ال بّد ف          

ات لفائدة قطاع التربية للحّد ضرورة توفير مزيد من اإلمكانيّ 

ها واملساعدة على تحويل كلوتآ التحتّيةمن تدهور البنية 

يذ، الى فضاءات صديقة وجاذبة للتلم التربوّيةالفضاءات 

ضافة
ُ
ين في نتداب املختصّ املنتظرة من ا فضال عن القيمة امل

ودمج ذوي االحتياجات بالتالميذ  النفسّيةاإلحاطة 

وهندسة البرامج املناسبة وتوفير املستلزمات الخصوصّية 

مساهمة الدولة  ،الضرورية من أجل تحقيق ذلك. لكن

تعارض مع ضرورة ترك تال  التربوّي في اإلنفاق  أساس يّ  كلوبش

في إطار - املحليّ و  جهوّي الللمدرسة على املستويين  جالم

حى  تقع  -املحلّيةالجديد إلرساء دعائم الحوكمة  التوّجه

 االقتصادّي االستفادة من فرص الشراكة الىي يتيحها املحيط 

  . هالفائدة تعزيز قدرات املدرسة وتدعيم والخدمّي  والصناعيّ 
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مراحله بما في  كّل في  مجانّي و  عمومّي ماذا نعني بتعليم  :اثاني

 ؟التحضيرّيةذلك املرحلة 

 

س إصالح يتأّس           

اليوم في  التربوّيةاملنظومة 

سياق تأصيل جملة من 

ة الىي التاريخيّ الثوابت 

انبنت عليها املدرسة 

ضمان تعليم  خاّصةالحديثة بعد االستقالل و  التونسّية

مراحل الدراسة بما في ذلك املرحلة  كّل في  مجانّي و  عمومّي 

الجهات لتصبح  كّل الىي يتعّين تعميمها على  التحضيرّية

للتلميذ  ا قائما بذاته ضمن املسار الدراس يّ مستًوى دراسيّ 

را باكتساب استعدادات أوليّ 
ّ
ة ذات لكونه يسمح لألطفال مبك

. وتؤكد في هذا أهمية بالغة بالنسبة إلى باقي املسار الدراس يّ 

ة حول التربية وحماية الطفولة الخصوص القمة العامليّ 

 
ّ
أن "التربية وحماية  2010رة املنعقدة بموسكو سنة املبك

رة" هي "جزء ثابت
ّ
في التعليم وركيزة  من الحّق  الطفولة املبك

 الشاملة".   بشرّيةللتنمية ال أساسّية

 عمومّيةالقاض ي بضمان الدولة ل التوّجهوينبع هذا           

ا يتبّوأ ته من اعتبار التربية مرفقا استراتيجيّ مجانيّ التعليم و 
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ى جا للمعرفة وُمعِ اهتمامات الدولة ويكون ُمنتِ 
ّ
ّدا ملواطن يتحل

م     .الوطنّيةبقيم املواطنة ويستبطن قي 

   ماذا نعني بإلزامّية التمدرس الى سّن الّسادسة عشرة؟ :ثالثا
 

التعليم وتكافؤ الفرص بين  ديمقراطّيةفي إطار ضمان           

ين والحّد من ظاهرة التسّرب وتصليب عود التونسيّ جميع 

لى ضمان إ تسعى املدرسة أيضانة، إلى سّن معيّ  مدّرسيناملت

عليم / مبدأ إلزاميّ 
ّ
مدرس إلى سّن الّسادسة عشرة ة الت

ّ
الت

ب املدرسة االحتفاظ القسرّي 
ّ
بتالميذ  وإنفاذه على نحو ُيجن

زمةة لم تعد لديهم الدافعيّ 
ّ

وتوضع  ،ملواصلة الدراسة الال

ة الضامنة إلدماج التالميذ واملعابر الضروريّ  اآللّياتبموجبه 

ا في املجاالت  مالذين يعانون من صعوبات م 
ّ
 النفسّيةية و التعل

أخرى أو في الحياة  تكوينّيةإّما في مسارات  ،االجتماعّيةو 

 الوطنّيةاسات والخطط يتوّجب وضع السيالنشيطة. كما 

زمة
ّ

الىي تمنع  االقتصادّيةو  االجتماعّيةلتحييد العوامل  الال

 من املض ّي باملسار الدراس يّ  التونسّيةمن العائالت  ةمهمّ  فئة

ر اإلرادة والوعي بدور الطبيعيّ ألبنائها إلى نهاياته 
ّ
ة رغم توف

ي 
ّ
 الذي تلعبه املدرسة.  االجتماعيّ الترق

عــــــــــا: مــــــــــاذا  ب جــــــــــودة عاليــــــــــة يراعــــــــــي  يتعلــــــــــيم موّحــــــــــد ذرا

وضـــــــــــــــــامن لكرامـــــــــــــــــة  الفردّيـــــــــــــــــةواالحتياجـــــــــــــــــات  لخصوصـــــــــــــــــّياتا

 التلميذ؟ 

نعني
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قاس فاعلّية املدرسة الحديثة في العالم اليوم           
ُ
ت

قدرتها على تأمين تعليم على درجة عالية من جودة األداء ب

ين وخدمة تكوين املربّ  وأمستوى مكتسبات التالميذ  سواء في

تتجلى جودة األداء فقط في وال ة للتنمية. الغايات العامّ 

لتنمية املوارد  الوطنّيةواملنظومة  التونسّيةالتحاق املدرسة 

  بشرّيةال
ّ

 التربوّي الدول املشهود لها باألداء  عموما بمصاف

  ،عالي املستوى  تكوينيّ وال
ّ
ما أيضا في قدرتها على التأقلم مع وإن

 ذوي وإكراهاته إلنتاج أجيال من التالميذ  املحليّ الواقع 

عين بقدرة على املنافس مهارات عالية مرنة
ّ
ة تؤّهلهم متمت

ندماج في حياة وشروط ا معولم وقع ضمن واقع شغليّ للتم

عقيد يوما بعد يوم. 
ّ
 نشيطة آخذة في الت

الناجحة بقدرة املدرسة على  التربوّيةكما تتمّيز التجارب         

تراعي  ةة واعتماد مقاربات فارقيّ تجاوز املناويل الشموليّ 

ماختالف أنساق 
ّ
ع االحتياجات لدى األفراد وتنوّ  التعل

وتستجيب النتظارات متعّددة يعرُب عنها املجتمع في عالقة 

بملمح تلميذ املستقبل والصورة الىي يحلم أن تكون عليها 

 البالد في قادم العقود. 

ة إقرارها بمحورّية التلميذ في ومن مزايا التربية الفارقيّ        

ب ع التربوّية لّيةالعم
ّ
ها دعوة املدرسة بمختلف ليالىي يترت

مع تنوّ  مالمح مكّوناتها إلى التأقلم  وليس ع  الوافدين عليها 



 
 

 

 التربوّية العكس كما كان معموال به قبل بروز املقاربات 

 "حّقّ

املنبنية على

ّد" و "قابلية جميع الجميع في التعليم الجيّّ 
ّ
التالميذ للتعل

 وغيرها من املبادئ االنسانّية التي فرضت نفسها في حقل 

م"

التربية والتعليم. 

ّ

وثّمة تأكيد من جهة           

ومهما أخرى، على أن التلميذ 

ة التي كانت الشريحة العمريّّ

ّ ،ينتمي إليها ن يتعيّّ بشرّية ذات 

ّالتربويّّعلى املدرسة والعاملين 
 
تها كرامتها وحماية خصوصيّّ ين داخلها حفظ

عيقات نمّوها  يقتض ي  .الطبيعيّّوتوفير ظروف رفاهها وتوازنها وتجاوز م 

مينذلك تأمين حقوق 
ّ
واحترام  متهافي التنمية الشاملة لشخصيّّ املتعل

ّجنسيمهما كان نوعه أو مبّرره تمييز  كّلّذكاءاتهم املختلفة وحمايتهم من 
ّ
 ا

ّأو ثقافيّّ اأو دينيّّ اأو عرقيّّ
ّ
ّ ...ا

ّ  ؟التنمية املستدامة في خدمةالتربية ماذا يعني اعتبار خامسا: 

نّمي الفرد وتعّزز قدراتّ ات املدرسة أنّّمن التزام          
 
ّه وتؤّهّها ت

 
ه ليكون ل

مواطنا متوازنا ومتصالحا مع ذاته وبيئته، لكّنها تلعب أيضا دوًرا حاسًما 

املاسكين بناصية  بأجيال من التالميذ االقتصادّيةفي تطعيم الدورة 

هم لالنخراط في مجتمع واملستعّدين من حيث مهاراتّ  العلوم الحديثة

ّ
 
ّاملعرفة الذي أصبح يفرض أ

 
بما يجعل من  بلدان العالم كّلّه على نساق
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رة رة تونس بالدا متطوّّ
ّ
منتجة للمعرفة وقادرة على حماية مقّدراتها وموف

ّ
ّ

ّمواطنيها.  كّلّقئق لألسباب العيش الكريم والعمل الال

شارك بها التربية في تغذية  بشرّيةه النهوض باملوارد الويتوّجّ          
 
التي ت

مة في تجسير الهّوة التي دة األوجه في البالد نحو املساهمسار التنمية متعّدّ

باتت تفصلنا عن املجتمعات املتطورة واالنخراط بفعالّية في خلق الثروات 

قيام  في ظّلّ. وتبدو هذه اإلمكانّية متاحة اليوم ةوتحقيق اإلضافات املرجوّّ

ّمن املعارف جديد  ضربعلى  من االقتصاد العاملّيّ جزء هامّّ
ّ
بين  عموز

عة لتكنولوجيا والتطبيقات املختلفة واملتنوّّ الرقمنة ونقصد به ،الجميع

ّ
ّ
ّصال. املعلومات واالت

للجميع  ااملدرسة ملكواعتبار  التربوّيةسة حياد املؤّسّما معنى سادسا: 

ّ؟ليست ملكا ألحدّو

رغم استحالة وقوف املدرسة على الحياد تجاه ظواهر الجهل           

انخراطها في مقاومة أسباب  بل إنالصارخة،  االجتماعّيةة والفوارق واألميّّ

ّ
ّ
طالبة في ذات الوقت أنّّفمن دواعي وجودها أصال،  كانف التخل ها م 

جرَّ إليه من تلميع لسياسات أ بالتعالي عّما يمكن أن
 
طراف على حساب ت

ّ ّ أخرى ومن توظيف 
ّ
ين من أجل خدمة التربويّّلين قد يلجأ إليه بعض املتدخ

ّقة. أغراض فئوية ضيّّ

استتباعا مباشرا  عمومّيّال التربوّيّبر مبدأ حياد املرفق ويعت           

ة بإطالق. راعاة املصلحة العامّّملمام القانون وضرورة ألتساوي الجميع 

لوّية التربية على صراع األحزاب وتنافسها وهو حياد سياس يّّ كّرس ع  ّ ،ي   ونأي 
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 ،التأويلية هااتجاهاتالدينّية ّوباملدرسة عن صراع الطواقئف واملذاهب 

سة في الحسابات الربحّية للمؤّسّ التربوّيّيمنع الزّج بالفضاء  وحياد  تجارّيّ

ة ألغراض الشخصيّّف في قواعد املعطيات يمنع التصرّّّو االقتصادّية

نة من الشراكة ي ذلك الى منع صيغ معيّّن يؤدّّأة، دون ة أو تجاريّّتسويقيّّ

ّ عمومّيةاو  خاّصة مؤّسساتمع 
ّ
 بيداغوجّيةما ثبت أن هنالك مصلحة كل

مع احترام جملة من املحاذير واإلجراءات  ،ة لفاقئدة التالميذوتربويّّ

ّة.االحتياطيّّ

          ّ
ّ
 أن

ّ
ق األمر ال  التونسّيةاملدرسة مبدأ حياد  إال

ّ
معنى له إذا ما تعل

لقد أصبح مقاومة آفة اإلرهاب.  فيالقيام بدورها في السنوات القادمة ب

ا وطنيّّالتصدي لإلرهاب ومقاومة مختلف مظاهر التطّرف والتعّصب شأنا 

ما  خاّصةمؤخرا ّو الوطنّيةا بعد تعّدد األحداث التي شهدتها الّساحة ملّحّ

ق منها ب
ّ
ات اإلرهابّية بمختلف أشكالها والتي بلغت درجة تدعو العمليّّتعل

ما حصل  الوطنيّّ العامّّعلى الرأي  الشامل. وال يخفى الوطنيّّلالستنفار 

ات استهدفت استقطاب الشباب من طيلة السنوات األخيرة من عمليّّ

مين
ّ
مّو املتعل

ّ
من شأنها أن  وطنّية ات وتوظيفهم لخدمة أغراض الاملتعل

فضال على سعيها إلى تقويض مقّومات الجمهورّية  التربوّية املؤّسساتتهّدد 

 كّلّات بالعنف واإلكراه. حصل التونسيّّين ّوالتونسيّّوتغيير نمط عيش 

ذلك في مناخ اشتّدت فيه نعرات التكفير وتفاقمت فيه نزعات التعّصب 

ّواالنغالق بهدف تقسيم الوطن وتفكيك وحدته. 
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          ّ
ّ
ة عن لقد تعّددت املظاهر الغريبة عن تاريخ تونس املعاصر والشاذ

املجهود  وبلغت درجة من الخطورة جعلت من معاضدة التربوّيّاملشهد 

ّ السخيّّ واألمنيّّ العسكرّيّ
 
دا، ويقتض ي ذلك تحصين

ّ
 أمرا عاجال ومتأك

ّ، بكافة مكوّّالتربوّية املؤّسسات
ّ
ية من التطّرف ناتها، من املخاطر املتأت

ل نحو االنتماء إلى تيّّ واالنغالق والنزوع ب 
ارات إرهابّية ال تتماش ى وما ج 

د  على قبول اآلخر التونسيّّون ّوالتونسيّّعليه  ات من وسطّية واعتدال وتعوٌّ

لوغير ذلك من القيم التي شوالعيش معا 
ّ
معالم ت، على مّر األزمنة، ك

ّين جميعا. للتونسيّّ ةاملشتركالشخصّية 

على تأمين اليقظة  التربوّيةكما يقتض ي األمر مزيد إقدار املؤّسسة           

زمة
ّ

ى تكون في مستوى ما  الال
ّ
في هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ بالدنا حت

فتضطلع بدورها في مواصلة نشر الفكر  ،ياتيترقب البالد من تحّدّ

مينوتعزيز شعور  ،اإلسالمّيّ الذي يزخر به تراثنا العربّيّ التنويرّيّ
ّ
 املتعل

مّو
ّ
ن ات بانتمائهم لوطن يحتضنهم يعملون على حمايته ويجتهدون ماملتعل

ّأجل اإلسهام في رقّيه وازدهاره. 

 بقيمة املدرسة في هذا الظرف الوطنّيةلقد تنامى وعي املجموعة           

ما يحتاجه  فاعال في تحقيق فضاءعلى أن تكون وبقدرتها  الخاّصّ الوطنيّّ

ة واالعتدال وما القاقئم على التوازن والتسامح والوسطيّّ التونس يّّاملجتمع 

ه  تستطيعه لحفظ النظام الجمهوري الذي يرتكز إلى دستور حظيت قيم 

ّ العاملّيّ ونالت إعجاب الرأي العامّّ وطنيّّبوفاق  ة كونيّّ لكونها ترشح بمعان 
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ها إلى تحقيق املثل  فيها إلى مشاركة شعوب تؤّهل الخصوص يّّ العالم سعي 

ّويّمر ذلك عبر:ة. وتحقيق الّسلم العامليّّ األعلى اإلنسانّيّ

  التربوّية املؤّسساتتحصين 

ف أخطار التطرّّ كّلّمن 

واإلرهاب من خالل التعامل 

مع  التربوّيّّو الثقافيّّّو الفكرّيّ

 ؛هذه الظاهرة

  االجتماعيّّّو املدنّيّمع محيطها  التربوّية املؤّسساتتحقيق تفاعل 

 ؛ي املشترك لهذه الظاهرةلتأمين التصّدّ

  تعزيز الشعور باالنتماء إلى تونس وتعميق الوعي بمكاسب

 ؛الجمهورية وبمكانة الدولة وأركانها في حياة املجتمع

  املظاهر الغريبة واإلحاطة بها  كّلّفي التعامل مع  املستمّرةاليقظة

 ؛انفي اإلبّّ

 لتأمينه من االستقطاب ومن  املدرس يّّاملناعة الكافية لشبابنا  توفيّر

 نغالقف واالة والتطرّّة واإلرهابيّّلتكفيريّّاالنزالق نحو األعمال ا

 والتعّصب مهما كان لونه؛

 ّي للعنف بأشكاله املختلفةالتصّد. 
ّ

ّ

ّ
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ّتحترم شمولّية حقوق الطفل وتحميها1ّّّ
ّّّّ

مات بال تمييز2ّّّ
ّ
مين واملتعل

ّ
ّمدرسة منصفة تتكافأ فيها فرص جميع املتعل

ّّّّ

ّ: التربّية والتعليم والتكوينتعّد الناشئة للحياة والعمل3ّّّ
ّّّّ

ّتستهدف التنمية الشاملة لشخصّية اإلنسان4ّّّ
ّّّّ

ّنسان وقيم املواطنةعلى مبادئ حقوق اإلترّبي الناشئة 5ّّّ
ّّّّ

م وتراعي 6ّّّ
ّ
مين احتياتضمن إفرادّية التعليم والتعل

ّ
جات املتعل

ّالخصوصّية
ّّّّ

م الشعور باالنتماء إليها واالعتزاز بها7ّّّ
ّ
ّترس ي في وجدان املتعل

ّّّّ

ر مناخا تربوّيا جاذبا8ّّّ
ّ
ّترس ي تواصال سليما داخلها و توف

ّّّّ

ر خدمات املرافقة األساسّية: صحّية، 9ّّّ
ّ
ّنفسّية، اجتماعّية، ثقافّية...توف

ّّّّ

ر خدمات اإلسناد الضرورّية: نقل، مطاعم، مبيت...10ّّّ
ّ
ّتوف

ّّّّ

ّ

11ّ
ّ

ّتفاعل معهتعلى محيطها ّو تنفتح
ّّّّ

 

 

 

ّ

12ّ
ّ

ر موارد بشرّية ذات كفاءة وحرفّية مهنّية عالية
ّ
ّتوف

 اإلصالح فياملدرسة  صورة1. 2.3

ظّل في  التربوّيّإن تجسيم املبادئ التي يحتكم إليها اإلصالح           

ر جديد يقتض ي بلورة تصوّّ منه املشروعة الوطنّيةاملجموعة  انتظارات

ّ بشرّيةوموارد  فضاءًّ التونسّيةللمدرسة  ّ تعليمّية ومحتويات  ة تربويّّ وطراقئق 

ّ قةنات وغيرها من املكوّّتسيير  وأدوات 
ّ
ّل املحق

ّ
ّجزقئياته. هذا اإلصالح في أدق

 رسالة املدرسة:.  2.3
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عتبر تد بها هي مدرسة عّ رها اإلصالح الجديد ويّ فاملدرسة التي يتصوّّ          

ّ
ّ
تقديم "تعليم ذي جودة عالية يراعي  أن

" أمر الفردّيةواالحتياجات  لخصوصّياتا

هي  نطلبهااملدرسة التي فممكن ومتاح. 

ة درسة م
ّ
مينقادرة على ضمان تكوين قاعدّي متين لكاف

ّ
وعلى  املتعل

مالتعليم ّو عملّيةفي  بينهم الفردّيةمراعاة الفروق 
ّ
 كّلّحتى يكون ل التعل

ّ
ّ
ة لتنمية مكتسباته وتطوير قدراته مهما كانت ومهما م فرصة حقيقيّّمتعل

ّ
ّ
ّ.همه وإيقاعكان نسق تعل

ّر هذا التصوّّ يقتض ي تجسيم ّّو          
ّ
على درجة عالية  بشرّيةموارد  رّ توف

بحقوق الطفل وبحقوق برسالة املدرسة ّولة ومؤمنة مؤهَّّمن الكفاءة 

ّ كّلّة وبقدرة اإلنسان عامّّ
ّ
الته متى م على تطوير مكتسباته ومؤّهّمتعل

ّ
ّ
ّ.ظروف النجاحرت له توف

           ّ
ّ
 اجاتهتيحافرد وميوالته ّو كّلّات املدرسة التي تحترم خصوصيّّ إن

ّهي املدرسة التي تجّسّ
ً
 كّلّفيها يجد  ،وقيمة وطموحا م اإلنصاف مبدأ

ّ
ّ
ّمتعل

ّ
ّم الفضاء الذي يمك

ّ
مه في نه من ممارسة حق

ّ
وفي تطوير مواهبه  التعل

تفاؤل وطموح وثقة  كّلّوتوسيع آفاق إدراكه حتى ينطلق إلى الحياة ب

ّبالنفس.

 0



 
 

عليه املدرسة  آلتإن ما            

منّمط،  اليوم من تعليم جماعيّّ

ّ ّ أنهك فئات 
ً
مينمن  واسعة

ّ
 املتعل

الذين عجزوا عن مواكبة النسق 

ّ الجماعيّّ
ّ
 كّلّهم. لخصوصّياتفلم يجدوا في الدرس ما يستجيب  ،مللتعل

ا اليوم مراجعة وظاقئف املدرسة ورسالتها ليجد 
ّ
متعلم  كّلّذلك يقتض ي من

ا مهما كانت قدراته األصليّّ
ّ
ة ة وقدراته الحسيّّة، وإمكاناته الذهنيّّفيها حظ

 املدرسة عن التالحركيّّ
ّ

ّة. لقد آن األوان ألن تكف
ّ
س والنمطية وتقديس كل

ّ
ّ
مينجاه املرونة والتكّيف مع القوالب الجاهزة، وأن تسير بات

ّ
 املتعل

اته املتغّيرة ياجاتهم وخصوصياتهم وأنساقهم ومع املجتمع ومقتضتيحاّو

مينوأن تكون فضاء يحتضن تجربة  ،والطارقئة
ّ
الحياة. ّومع املعرفة  املتعل

لمدرسة يجب أن نعمل على إرساء 
ّ
ّ كّلّل تمث

ّ
 للنموّّ ام فضاء طبيعيّّمتعل

ر واكتساب املعارف واملهارات من أجل امتالك أوفر حظوظ النجاح والتطوّّ

ّفي بعده الشامل. 

 

           ّ
ّ
إلى تجسيمها، اإلصالح الجديد املدرسة التي يتوق  لذلك، فإن

ّ
ّ
ّليست فقط فضاء للتعل

ّ
ما هي كذلك م وتطوير املعارف واملكتسبات، وإن

مهما كان أصل انحدارهم  ،همخدمات تجعلم لرّواده يقّدّ عمومّيّمرفق 

مقادرين على متابعة  ،الثقافيّّّو االجتماعيّّ
ّ
ّ التعل ر االنخراط في ظروف تيّس 

ان لم يعودا في تصورنا الجديد للمدرسة املدرسيّّفيه. فاإلطعام والنقل 

ما هما من الخدمات التربوّيّالت الفعل من مكّمّ
ّ
التي  األساسّية، وإن
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منصفة  عمومّيةتجعل من املدرسة الة التي تستوفي الشروط الضروريّّ

ّ االجتماعّيةوقادرة على احتضان كافة الفئات 
ّ

ة، وخصوصا الفئات الهش

ّ
ّ
ّفي ظروف مناسبة ومريحة للتعل

ّ
ص فيها الفوارق، وتتضاءل فيها م، تتقل

ّ
ّ
م عملّيةر بها الشروط الدنيا لالنخراط في التباينات وتتوف

ّ
ّ.التعل

          ّ
ّ
الجديد يجعل  التربوّيّعدم إهمال هذا الجانب في اإلصالح  إن

ّرغم  ،منه
ّ
متماهيا مع الواقع بل منصهرا فيه مدركا  ،العالية ادّيةفته املكل

ّلتحّدّ
ّ
متحسين  ياته مؤمنا بأن

ّ
وتطويره يبدأ من خارج الفصل بتأمين  التعل

تاحالظروف الدنيا للتالميذ كي 
 
ّجميعهم ل ت

 
مالقئمة  في املدرسة في ظروف

مومريحة تسمح بالتفّرغ  لفعل 
ّ
ّ.التعل

ة شروط من إن الوصول إلى تجسيم هذا الطموح يقتض ي عّدّ          

االنتفاع  آلّياتّو جانّيةامل املدرسّيةاملنتفعين من الخدمات  أهّمها تحديد ّ

حتى تستفيد  االجتماعيّّّو االقتصادّيّبها، مع انفتاح املدرسة على محيطها 

ع بها كافة  ،من اإلمكانات التي يتيحها هذا املحيط
ّ
فتقّدم خدمات يتمت

اتها يللعاقئلة وإمكان الفردّيّالتالميذ مع مساهمات تختلف باختالف الدخل 

ّ.االقتصادّيةّو ادّيةامل

( PAMالتغذية العاملي ) فقد ورد بالدراسة التي أنجزها برنامج           

 ( أن إرساء نظام إطعام مدرس ي2014ّّالتربية )تونس بالتعاون مع وزارة 

ّمتوازن وفعّّ
ّ

ة ال من شأنه أن يشّجع األسر )املنتمية إلى الفئات الهش

يساعد على  عامل( على استبقاء أبنائهم بها أطول فترة ممكنة، وهو خاّصة

ة ملقاعد الدراسة في املناطق واملغادرة التلقاقئيّّ املدرس يّّمقاومة االنقطاع 
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الة ة فعّّة على وجه الخصوص. كما أن إرساء منظومة تغذية مدرسيّّيّّالريف

ة للتالميذ من شأنه أن يعّزز تطوير اإلمكانات املعرفيّّوصحّية ومتوازنة 

عبر تحسين نمّوهم بفضل تغذية  املدرسّيةمستوى مكتسباتهم  يجّودّو

رها إمكان
ّ
ّها.ت ومقّدراتّ العاقئاّلبعض ات يمتوازنة قد ال توف

 هاوظاقئف املدرسة في اإلصالح الجديد ومهامّّ 2. 2.3

اته، د حاجات املجتمع وأولويّّرغم تجّدد وظاقئف املدرسة بتجّدّ          

ّورغم تعّدد مصادر املعرفة وتنوّّ
ّ
 ساس يّّاأّل جالاملدرسة تبقى امل عها، فإن

لتمكين األجيال الجديدة من القيم التي اختارها املجتمع لنفسه من خالل 

ّ
ّ
ّر تربية تجذ

ّ
نها من التفاعل مع تّو توازنهاق لها الناشئة في وطنها وتحق

ّ
مك

لة ة متأمّّالواسع والتأثير فيه عبر نظرة نقديّّ الثقافيّّّو محيطها الحضارّيّ

بالذات  ارتقاءة باملجتمع نحو أنبل القيم اإلنسانيّّتتقّدم تسمو باإلنسان ّو

  .بشرّيةال

          ّ
ّ
يات التي ر التحّدّر بتطوّّللمدرسة ينبغي أن يتطوّّ التربوّيّالدور  إن

 مسؤولّيةاملجتمع إلى املدرسة  كلة التي أّوتواجه إرساء القيم اإلنسانيّّ

لدى الناشئة. وهو دور ينبغي للمدرسة أن تواصل االضطالع به  تثبيتها

والعاهات  االجتماعّيةاآلفات  كّلّلمتصّدية في اآلن نفسه ة فاعليّّ كّلّب

ّ
ّ
وعن عدم قدرتها على  ،هاآلّياتية عن ضعف دور املدرسة ووهن املتأت

ّمنافسة بقيّّ
ّ
ّة.رات الخارجيّّة املؤث
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مصادر د ، فبالرغم من تعّدّالتعليمّيةة ا بالنسبة إلى الوظيفأّمّ          

املعرفة التي أتاحتها الثورة 

ة، فإن موقع املدرسة التكنولوجيّّ

في نشر نور املعرفة والعلم ال يزال 

ّموقعا رياديّّ
ّ

ّا. إال
ّ
هذا الدور   أن

ّينبغي أن يتطوّّ
ّ
جاه وظيفة ر في ات

تأهيلّية تتجاوز تثبيت املعارف إلى تطوير املهارات والكفايات لتمكين 

التكّيف مع املتغّيرات االقتصادّية الناشئة من أدوات تفتح أمامها مجال 

ممواصلة ّو
ّ
مدى الحياة، وتنسجم هذه الوظيفة الجديدة مع  التعل

النفاذ إلى الذي جعل من  والعالم الرقمّيّ مقتضيات العصر التكنولوجيّّ

له مثيال في تاريخها.  بشرّيةالاملعرفة أمرا متاحا على نطاق واسع لم تشهد 

ّ إن
 
مها من القدرة على تمكين املدرسة تالميذ

ّ
مدى الحياة من شأنه  التعل

ف مع سوق الشغل بما يسمح بالتكيّّ أن يتيح لهم فرص التكّون الذاتّيّ

ّ
ّ
اختيار الجديد للمدرسة بباته. لذلك ال بّد من ترجمة هذا الدور ومتطل

املعارف في  مراكمةاألنشطة والطراقئق التي ال تجعل غاية التربية  نوعّية

ما التركيز على تنمية مسار امتالك املهارات الذي ذاتها رغم أهميّّ حّدّ
ّ
تها، وإن

ّ
ّ
م من املحاولة والخطإ والتجريب والبحث يتيح هامشا كبيرا للمتعل

ّ سمحت أساسّيةوهي مراحل املسؤول، ّو ّلّاملستق
ّ
االستفادة من بم للمتعل

للنجاح في عالم لم  املهنّيةفي حياته  ته وتوظيفهمسار بناء املعرفة ومنهجيّّ

ب. 
ّ
ّيفتأ يتغّير ويترك
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 تحقيق هذه الوظاقئفالكفيلة بة الشروط املوضوعيّّ 3. 2.3

        ّ
ّ
ّ اب شروطإن تأمين هذه الوظاقئف من قبل املدرسة يتطل

ّ
ف تتوق

ّهذه الشروط : نجاعة عمل املدرسة. ومن أهّمّعليها 

 ّ
ّ
، ويشمل ذلك اإلطار املهنّيةعلى مستوى عال من  ر إطار بشرّيّتوف

فدون  ؛ناتهر وكذا إطار التدريس وإطار اإلشراف بجميع مكوّّاملسيّّ

ة عالية ال يمكن للمدرسة أن تضطلع ة ذات مهنيّّكفاءات تربويّّ

مهما كانت طبيعة البرامج ها إليها املجتمع كلبوظاقئفها التي أّو

طاتوامل
ّ
ّخط

ّ
رة باملدرسة. ، ومهما كانت قيمة التجهيزات املتوف

ّ
ّ
الجديد إدخال  التربوّيّات اإلصالح من أوكد أولويّّ لذلك فإن

تغييرات عميقة على صيغ االنتداب والتكوين لضمان مستوى عال 

لدى  خاّصةّو التربوّيةسة لدى كافة العاملين باملؤّسّ املهنّيةمن 

 ر.إطار التدريس واإلطار املسيّّ
 

  ة اإلنسان التنمية الشاملة لشخصيّّعلى  التربوّيّتركيز  الفعل

 ة والحّسّ؛ فاألبعاد الوجدانيّّوعدم االقتصار على الجانب املعرفيّّ

ف ة املتوازنة القادرة على التكيّّالشخصيّّفي تكوين  أساسّيةة حركيّّ

محاوالت التأثير مع محيطها وعلى الثبات أمام مختلف 

 واالستقطاب.
 

  كما يقتض ي الدور الجديد للمدرسة من خالل اإلصالح الجديد أن

قاسما مشتركا واقتناعا ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان تكون 



 
 

 

ّف ؛ينالتربويّّالفاعلين  كّلّراسخا لدى 
ّ
ثقافة  التربوّيةسة ي املؤّسّتبن

حقوق اإلنسان واملواطنة والعمل على إرسائها في املناهج 

من  ،سةأوجه الحياة داخل املؤّسّ كّلّوفي  التعليمّيةواملمارسات 

اآلفات التي تتهّددها فضال عن تحصين  كّلّنها من شأنه أن يحصّّ

 ده من مخاطر وانزالقات.ما يمكن أن يهّدّ كّلّاملجتمع وحمايته من 
 

  ا من أساسيّّيعتبر شرطا  ونقّيّسليم  مدرس يّّمناخ إن إرساء

ّ
ّ
الوظاقئف  التربوّيةسة ي املؤّسّرها حتى تؤدّّالشروط التي ينبغي توف

ّ
 
ّالتي أ

ّ
السليم دون  املدرس يّّق املناخ حدثت من أجلها. وال يتحق

ّ
ّ
التي تعيش د بين مختلف األطراف ر شرط التواصل الجيّّتوف

 .ها املشتركمشروعتطوير لداخل املدرسة 
  

  مجّرد امتداد  املدرسّيةليست الحياة  :املدرسّيةتطوير الحياة

لميذ في الفصل
ّ
اها الت

ّ
تي يتلق

ّ
مات ال

ّ
عل

ّ
، بل هي أساس فحسب للت

نشئة االجتماعّية وفضاء متعّدد األبعاد
ّ
املجالّية والّزمنّية  ،للت

قافّية واملعيشّية والعالقئقّية، يتمّرس خاللها الفرد  على قيم 
ّ
والث

مساره  سواء عبر، عبر اسهاماته ومبادراته، ديمقراطّيةاملواطنة وال

لقائّيّّو املدرسّيةالحياة  أو عبّرالّدراس ّي 
ّ
ى فيها انخراطه الت

ّ
، حت

ن من نحت مالمح هوّيته الفردّية ّو
ّ
ة. ويستوجب املدنيّّّو نّيةاملهيتمك

ّ م  هذه الغايات الفعل ّ تحقيق 
ّ
في اإلطار التشريعّي الحالّي املنظ

رة فيها،  املدرسّيةللحياة 
ّ
راجعة مل فقد آن األوانوالتراتيب املؤث

ظام التأديبيّّ
ّ
ة تنأى به عن العقاب الذي وفق مقاربة تربويّّ الن
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 من 
ّ
ب عنه الحرمان من الحقوق أو الحط

ّ
، وال مناص كرامةاليترت

وازن بين  املدرس يّّمراجعة الّزمن  مناليوم 
ّ
بهدف تحقيق الت

عليمّيّ
ّ
ثقيفّيّ الجانب الت

ّ
رفيهيّّ والجانب الت

ّ
عبر  والخدماتّيّ والت

وبات من الضرورّي  ،واليومّيّ إحكام تنظيم إيقاعه األسبوعيّّ

ربية )نحو تمثيل لجميع الفاعلين 
ّ
مراجعة تركيبة مجلس الت

لميذ( ينالتربويّّ
ّ
ظام الّداخلي إلى ّو وكذا الت

ّ
االنتقال من مفهوم الن

للعيش معا الذي يتّم بناؤه ومناقشة بنوده  التربوّيّقد مفهوم العّ 

ى. مع الحرص على  له وااللتزام به من قبل املربَّ
ّ
تشاركّيا لتيسير تمث

الزم بين الحقوق والواجبات.
ّ
جاه الت

ّ
 أن تتّم مراجعة صياغته  في ات

ّ
ّ
لتنمية  وطنيّّإحداث مركز  التفكير في ه من املناسب اليومونرى أن

 .املدرسّيةالحياة 
 

ر إنّ
ّ
مين يجعل أن شأنه من الذكر نفةاآّل الشروط توف

ّ
 املتعل

ّ
ّ
 إلى فيحّولونها فيها بالعيش ويسعدوّن ستهممؤّسّ إلى باالنتماء ونيعتز

اب فضاء
ّ
ر جذ

ّ
 ملكاتهم ويطّوّر الفردّية ذواتهم ويحترم الكرامة لهم يوف

ّ أنشطة بواسطة ميوالتهم وينّمي ومهاراتهم
ّ
 وتؤّسس تهمإنسانيّّ لهم قتحق

ّ.معا والعيش واملواطنة والجمال والعدل الحّقّ فضاقئلفيهم 

ّ

ّ

ّ
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ج:. 3.3
ّ
 مالمح املتخر

 طموح املدرسة تنمية مالمح خّريج:
ّ
 إن

ّ1ّّّ
ّ
ّومنفتح على القيم الكونّيةالعربّية اإلسالمّية في هوّيته ر متجذ

ّّّّ

ّمواطن حّر متشّبع باملبادئ والقيم الواردة بالدستوّر2ّّّ
ّّّّ

ّاعل ومبدعمبادر وف3ّّّ
ّّّّ

ّاته في الحياة والعملقادر على تحّمل مسؤولي4ّّّّّ
ّّّّ

ّشخصّية متوازنة  في أبعادها املعرفّية والوجدانّية والقيمّية يذ5ّّّ
ّّّّ

ك6ّّّ
ّ
ّواملهارات الحياتّية والعشرينكفايات القرن الّحادي  متمل

ّّّّ

ّمع محيطه قادر على التواصل اإليجابّي7ّّّّ
 

 املعيار الّرقئيس ّي لتحقيق املنظومة 
ّ
رسالتها، هو مدى  التربوّيةإن

مهم لالنسجام مع مجتمعهم ّو نجاحها في إعداد خّريجيها
ّ
 املنهيّّمواصلة تعل

مهم مدى أو
ّ
ناجع وفّعال، وفي تأهيلهم  كّلّالحياة بش الجامعّي أو تعل

والحضارّي  االقتصادّيّّو االجتماعيّّلالندماج الواعي ضمن محيطهم 

ق هذه الغاية، 
ّ
ى تتحق

ّ
على املدرسة أن توّجه اهتمامها واإلنسانّي. وحت

مين  التعليمّيةوقوانينها واملسارات وأنشطتها بمناهجها 
ّ
التي تعّدها للمتعل

ك نحو  ينالتربويّّوالعالقات التي تنسجها داخلها بين الفاعلين 
ّ
متمل

ّ
 املتعل

اتّي والجماعّي  شخصّية كسبهتالتي الكفايات 
ّ
متوازنة تراوح بنجاح بين الذ

ّ.وبين الخصوص ّي والكونّيّ
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ّ

ممن أهّم هذه املالمح أن يكون ّو
ّ
ّ: املتعل

ّ

را 
ّ
فميزة الكونّية؛  القيم على ومنفتحا اإلسالمّية العربّية هوّيته في متجذ

 تونس عبر تاريخها أّنها كانت أرض انفتاح وملتقى حضارات لم تنغلق 
ّ
قط

، بل شاركت العالم إنجازاته على امتداد تاريخها الثرّي العريق على نفسها

رت، لكّنها رغم ذلك
ّ
طبعت شخصّية مواطنيها  ،وكثيرا ما فعلت فيها وأث

بعمق انتماء إلى عروبتهم 

األصيلة وعبق تاريخهم 

مّي العريق وما يزخر اإلساّل

رة في 
ّ
به من قيم متجذ

 من واجب الوسطّية واالعتدال ورجاحة التأويل وقبول الجديد. 
ّ
إن

املدرسة إذن العمل على ترسيخ هذه امليزة األصيلة في خّريجيها ليكونوا 

ين بانتمائهم إلى وطنهم الحاضن وحضارتهم العربّية اإلسالمّية دون 
ّ
معتز

العالم ومشاركين اإلنسانّية قيمها الكونّية دون  انغالق، منفتحين على

ّتفّسخ أو انحالل، بل بثقة واقتدار. 
 

ل الدستور  بالدستور: الواردة والقيم باملبادئ امتشّبع احرّّ امواطن 
ّ
مث

، لذلك على الوطنّيةالجديد أرقى ما توافقت حوله املجموعة  التونس يّّ

املدرسة ترجمة املبادئ العليا الواردة بالدستور الكفيلة ببناء وطن حّر 

مسؤول في مناهجها وأنشطتها لتكون قيما مشتركة فاعل ومواطن منيع 

 تتشّربها األجيال وتعمل وفقها لبناء خير هذا الوطن ورقّيه. 
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أن تسعى إلى غرس مبادئ  على املدرسة ومبدعة: وفاعلة مبادرة ذاتا 

فكير اإليجابّي والّدافعّية واملثابرة ّو
ّ
ي بالت

ّ
حل

ّ
فكيرّو االستقاللّيةالت

ّ
 الت

قدّيّ
ّ
صّرف  واإلبداعيّّ الن

ّ
خطيط وحسن الت

ّ
والقدرة على حّل املشاكّل والت

لخّريجها، لتكون املدرسة مجاال خصبا  القيادةّو املسؤولّيةّو املبادرة روحّو

 ملمارسة القدرة على التجديد والحياة.
 

ّ والعمل: الحياة في اتهمسؤوليّّ تحّمل على قادرا 
 
رت املدرسة صّ طاملا ق

 تنامي دورها على التعليم وإكساب املعارف
ّ
، وعلى جالل هذه املهّمة، فإن

ز دورها في إعداد الناشئة للنجاح في 
ّ
الوظاقئف املنتظرة من املدرسة وترك

م عليها بالضرورة  ،الحياة بمفهومها الشامل
ّ
طوير تإلى جانب ذلك يحت

مينمهارات 
ّ
أنفسهم  مسؤولّيةوالعالقئقّية بما يعّدهم لتحّمل  العملّية املتعل

خاذ القرارات املناسبة في عالقتهم بمسارهم التعليمّي 
ّ
وغيرهم وات

 واالجتماعّي.
 

تعمل  والقيمّية: والوجدانّية املعرفّية أبعادها في متوازنة شخصّية اذ 

جاهات واملهارات املكتسبة في املدرسة من 
ّ
املدرسة على جعل املعارف واالت

مينعناصر تغذية الثقة بالنفس لدى 
ّ
لينشؤوا متوازنين ومنسجمين  املتعل

مع محيطهم فاعلين فيه، تحّركهم قيم  مثلى يمارسونها ويجرونها ويعيشون 

 بها. 
   

ك  
ّ
نتظر من  :الحياتّية واملهارات والعشرين اديالح القرّن لكفايات امتمل ي 

ك كفايات القرن الحادي في االنخراط  التونسّيةخّريج املدرسة 
ّ
تمل
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م كفاياتوالعشرين، وأهّمها: 
ّ
مّو التعل

ّ
اتّيّ التعل

ّ
مّو الذ

ّ
شط التعل

ّ
مّو الن

ّ
 التعل

فاذ على والقدرة الحياة مدى
ّ
، وتوظيفها وتقييمها املعلومة إلى الن

ز ،االجتماعّية الكفاياتّو
ّ
 العيش مقّومات امتالك على خاّصة وترك

 املواطنة وروح التأقلم على والقدرة باألطر والوعي واملرونة املشترك

واصل كفاياتّوالفاعلة، 
ّ
 حسن على القدرة خاّصة إطارها في وتندرج ،الت

شط، اإلصغاء مقّومات وامتالك لغة، من أكثر استعمال
ّ
 واملعرفة الن

واصل باستراتيجّيات الجّيدة
ّ
 .ّسياقالّو للمقام وفقا استعمالها ومواطن الت

 مبادئ واعتناق العمل، بقيمة اإليمان خاّصة تشملّو املهنّيةالكفايات ّو

ي والتمّيز، الجودة
ّ
حل

ّ
جاعة بصفات والت

ّ
 والقدرة واإلخالص، والفاعلّية الن

 .الجماعيّّ العمل على
 

 فاياتكويشمل التواصل  ،محيطه مع اإليجابّيّ التواصل على قادرا  

عاملا
ّ
فيكون املتخّرج ، الّرقمّية التكنولوجّيات معاالجتماعّي والتعامل  لت

كنولوجياتتلك  ستعمالاّل التقنّيةاملهارات تطوير  قادرا على
ّ
م  ،الت

ّ
للتعل

 الّرقمّية الّسالمةالوعي بشروط مع تنمية  ل بواسطتها مع اآلخروللتواص

بكّية. األخالقّياتوبضوابط 
ّ

 الش
 

مولضمان إكساب 
ّ
على  التربوّيّهذه الكفايات، يعتمد اإلصالح  املتعل

ظر في املنهاج  اآللّياتمجموعة من 
ّ
 التربوّيّتشمل بالخصوص إعادة الن

، مع التوظيف الفّعال ألنماط بيداغوجّيةالراقئق والبرامج الّرسمّية والط

م
ّ
ظامّي ّو التعل

ّ
مغير الن

ّ
يعتمد معايير وأدوات تقييمّية . كما االجتماعيّّ التعل

 تتماش ى وطبيعة هذه الكفايات.
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1 1 2 

 مشاريعه: برامج اإلصالح و 4
ّ

ها
ّ
 مرحلة تحليل الواقع قد نالت حظ

ّ
ه  ،في قناعة وزارة التربية أن

ّ
وأن

ّقد آن األوان للعمل على تغييره. 

والتحليل  التربوّيةمرحلة التشخيص املستفيض لواقع املنظومة ف

ونقاط القّوة فيها، والوعي العميق الذي قاد  الدقيق ملواطن الخلل في أدائها

 للمدرسة الجديدة عملّيةخبراء التربية في تعاملهم مع هذا الواقع أثمر رؤية 

بداقئل قابلة إلى  ات والّرؤىالتصّوّر ترجمة التي نطمح إلى تركيزها. وقد تّمت

هي في الحقيقة مشاريع وبرامج تنفيذّية. وقد اقتضت الضرورة  إلنجاز واإلنفاذل

املنهجّية واإلجراقئّية تفصيل هذه املشاريع وتبويبها في إجراءات تفصيلّية تقودها 

ط االستراتيجيّّ وطنيّّمندرجة ضمن سياق  رؤية إنجازّية نافذة
ّ
 عاّم هو "املخط

ع اإلصالحّية التي سيتّم الذي تضّمن املشاري" 2020 – 2016  التربوّيّالقطاعّي 

ط الخماس يّّاملإنجازها خالل 
ّ
. وقد راعت هذه املشاريع التمييز بين العاجل خط

تراكم عد يحتمل االنتظار في ضوء يفمن القرارات ما لم  ،اآلجلاملتوّسط ّوّو

ا الرؤية عالمات الوهن، 
ّ
 اإلجراءات اإلسعافّية العاجلة ال تخفي عن

ّ
 أن

ّ
إال

منطق التدّرج املشاريع كما راعت  .ضمنها ةندرجم هي، بل االستراتيجّية

ة جامعدون إغفال الترابط والتماسك في إطار رؤية منظومّية  ماتّيةغوالبرا

ده. وباعتبار اإلصالح 
ّ
ا، فمن وطنيّّاستحقاقا  التربوّيّتراعي تركيب الواقع وتعق

اكة مع باقي بين املشاريع ما تختّص به وزارة التربية ومنها ما تنجزه في إطار شّر

لة
ّ
  .األطراف املتدخ
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ل  1.4
ّ
 األو

ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

 حتقيق مبدإ اإلنصاف وتكافؤ الفرص
ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

استكمال تعميم  .1.1.4

السنة التحضيرّية واالرتقاء 

 بمردودها

 إقرار إلزامّية السنة التحضيرّية ومجانّيتها 1.1.1

مات وطرق التنشيط  2.1.1
ّ
تجويد محتوى التعل

 وتوحيدها

توفير اإلطار التربوّي وتكوينه بما يتالءم مع  3.1.1

 خصوصّية السنة التحضيرّية

زمة )فضاءات . 4.1.1
ّ

توفير املوارد املادّية الال

 وتجهيزات(

 تطوير آلّيات املتابعة والتقييم والّرقابة 5.1.1

تأمين بيئة تعليمّية  .2.1.4

التربية دامجة لذوي 

)ذوو اإلعاقة،  الخصوصّية

م، اضطراباتذوو 
ّ
ذوو  التعل

م
ّ
 صعوبات التعل

  املوهوبون(و 

 مالءمة البنية التحتّية الحتياجات ذوي اإلعاقة 1.2.1

إدراج صيغ التعليم اإلفرادي وتوفير مستلزماته  2.2.1

 املادّية والبيداغوجّية

 اإلطار التربوّي للتعامل مع هذه الفئات تأهيل 3.2.1

توفير املوارد البشرّية املختّصة للتعامل مع هذه  4.2.1

 الفئات

 دعم التمييز اإليجابّي  .3.1.4
مراجعة برنامج املؤّسسات ذات األولوّية  1.3.1

 التربوّية
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في البرمجة السنوّية  اعتماد التمييز اإليجابّي  2.3.1 وتطوير آلّياته

 للقطاع

 تقليص التفاوت بين الجهات واملؤّسسات 3.3.1

ة 4.3.1
ّ

املة بالفئات االجتماعّية الهش
ّ

 العناية الش

ة الستقرار اإلطار التربوّي في مختلف  5.3.1
ّ
رسم خط

 الجهات

ة واالرتقاء مبردودها. 1.1.4
ّ
 استكمال تعميم السنة التحضريي

تها 1.1.1
ّ
ة وجماني

ّ
ة السنة التحضريي

ّ
 إقرار إلزامي

  اإلجراءات
ة تعديل القانون التوجيهّي للتربية والتعليم املدرس ّي والنصوص الترتيبيّ 

 
ّ
 تهاة السنة التحضيرّية ومجانيّ لزاميّ إبة عنه بالتنصيص على املترت

2016 

مات حمتوى جتويد 2.1.1
ّ
 وتوحيدها التنشيط وطرق التعل

  اإلجراءات
وضع برامج موّحدة خاّصة بالسنة التحضيرّية تستلهم املهارات الحياتية 

 لدى األطفال
2016 

 2016 إنتاج الوسائل التعليمّية املالئمة

 
ّ
لين في مجال السنة تطوير برامج التكوين الخاّصة بمختلف املتدخ

 التحضيرّية
2016 

ةتوفري اإلطار  3.1.1
ّ
ة السنة التحضريي

ّ
 وتكوينه مبا يتالءم مع خصوصي

ّ
 الرتبوي

 اإلجراءات
 2019 -2016 تغطية الحاجات اإلضافّية من املدّرسين

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز
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ّ
ة في املجاالت البيداغوجّية فين بأقسام تحضيريّ تكوين املدّرسين املكل

 ةوالتنشيطيّ 
2016- 2019 

ة . 4.1.1
ّ
 الاّلزمة )فضاءات وجتهيزات(توفري املوارد املادي

  اإلجراءات
زمة وتجهيزها في ضوء الحاجات املستحدثة

ّ
 2019 -2016 توفير الفضاءات الال

قابة 5.1.1
ّ
ات املتابعة والتقييم والر

ّ
 تطوير آلي

  اإلجراءات
ة جهوّية ملرافقة املؤّسسات حسب خصوصيّ 

ّ
 2016 اتهاضبط خط

 2016 ضبط معايير تقييم ورقابة خاّصة بالسنة التحضيرّية

لة 
ّ
املتابعة الدورية لسير السنة التحضيرّية في مختلف املؤّسسات املتدخ

 )عمومية وخاّصة(
2016- 2019 

 
 

ة بيئة تأمني 2.1
ّ
ة االحتياجات لذوي داجمة تعليمي

ّ
 ذوو اإلعاقة، ذوو) اخلصوصي

م، صعوبات
ّ
م التعل

ّ
 ...(املوهوبونو ذوو اضطرابات التعل

ة الحتياجات ذوي اإلعاقة 1.2.1
ّ
 مالءمة البنية التحتي

 اإلجراءات
ة تأخذ بعين االعتبار احتياجات ذوي اإلعاقة عند اعتماد أمثلة هندسيّ 

 إحداث املؤّسسات الجديدة
2016- 2019 

 2019 -2016 تهيئة املؤّسسات التربوّية الحاضنة لذوي اإلعاقة حسب الحاجة

  التعليم صيغ إدراج 2.2.1
ّ
ة مستلزماته وتوفري اإلفرادي

ّ
ة املادي

ّ
 والبيداغوجي

  اإلجراءات
وضع شبكات مالحظة تمكن املدّرسين من رصد الحاالت املستوجبة لتعليم 

 الجهات املختّصة  لدىشعار بها واإل  فرادّي إ
2016 

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز
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 2019 -2016 تطبيقات رقمية مالئمة الحتياجات كافة الفئات املستهدفة توفير

ما وتقييما، للتعليم اإلفرادّي 
ّ
 2019 -2016 تطويع املناهج، تعليما وتعل

  اإلطار تأهيل 3.2.1
ّ
 الفئات هذه مع للتعامل الرتبوي

  اإلجراءات
 2016 ة املستهدفينتكوين مالئمة لخصوصيّ إعداد محاور 

 2016 تحيين وحدات التكوين في هذا املجال وإثراؤها 

ة تكوين وطنّية وجهوّية ومحليّ 
ّ
 2019 -2016 ة لفائدة املدّرسين وتنفيذهاضبط خط

ة املوارد توفري 4.2.1
ّ
ة البشري

ّ
 الفئات هذه مع للتعامل املختص

  اإلجراءات
 2019 -2016 ين حسب الحاجةائيين النفسانيّ توفير األخصّ 

ة مربّ 
ّ
 2019 -2016 ين ين مختصّ إحداث خط

ة مساعدي حياة
ّ
 2019 -2016 مدرسية إحداث خط

اته وتطوير اإلجيابي التمييز دعم.  3.1
ّ
  آلي

ة 1.3.1
ّ
ة الرتبوي

ّ
سات ذات األولوي

ّ
 مراجعة برنامج املؤس

  اإلجراءات
  إنجاز تقييم موضوعيّ 

ّ
  2016 اتها السابقةللتجربة في محط

  2017 تحديد معايير تصنيف املؤّسسات التي تحتاج إلى تمييز إيجابّي 

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز
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وفق معايير  رسم خارطة املؤّسسات التربوّية التي تحتاج إلى تمييز إيجابّي 

 
ّ
 فق عليهاالتصنيف املت

2017 

2.3.1  
ّ
ة للقطاع اعتماد التمييز اإلجيابي

ّ
 يف الربجمة السنوي

  اإلجراءات
ل سنوّي )موارد مادّية وبشرّية إ

ّ
فراد املؤّسسات املستهدفة ببرنامج تدخ

 سةة منطلقها مجلس املؤّس ة وبيداغوجّية( وفق برمجة تصاعديّ ولوجستيّ 
2016-2020 

زم
ّ

 2020-2016 بما يستجيب للحاجات الفعلّية للمؤّسسات املستهدفة تقديم الدعم الال

 2017 إرساء منظومة متابعة ومرافقة للمؤّسسات املستهدفة

 2020-2017 ادوريّ  تقييم أداء املؤّسسات املستفيدة بالتمييز اإليجابّي 

سات 3.3.1
ّ
 تقليص التفاوت بني اجلهات واملؤس

  اإلجراءات
قة قصد تحديد أوجه التفاوت بين ة معّم دراسة تشخيصيّ  إعداد

املؤّسسات وبين املناطق وبين الجهات )املظاهر واألسباب( انطالقا من 

 تشخيص مستفيض ينجز على املستوى الجهوّي 

2016 

 
ّ
الت سنوّية للحّد من أوجه التفاوت بين املؤّسسات وبين ضبط تدخ

 الجهات )انطالقا من مشاريع املؤّسسات و 
ّ

راتها الجهات( لالرتقاء بمؤش

 اعتمادا على نتائج الدراسة املنجزة

2016-2020 

ة 4.3.1
ّ
ة اهلش

ّ
املة بالفئات االجتماعي

ّ
 العناية الش

   اإلجراءات
دين )قاعدة بيانات( بالتنسيق ية في التالميذ املستفسميّ اضبط قائمات 

 كل املعنّيةامع الهي
 جويلية من كّل سنة

ل اجتماعيّ 
ّ
 شهر أوت من كّل سنةشامل لفائدة التالميذ املنحدرين من  ضبط برنامج تدخ

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز

روزنامة اإلجناز
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ة )العائالت املعوزة ومحدودة الدخل(أوساط اجتماعيّ 
ّ

 ة هش

ة والصحّية والنفسّية لفائدة حاطة االجتماعيّ واإل  تقديم الدعم املادّي 

 التالميذ أبناء األسر املعوزة ومحدودة الدخل
 سنةكّل سبتمبر من 

 2016 إحداث ديوان للخدمات املدرسّية

 يف خمتلف اجلهات 5.3.1
ّ
ة الستقرار اإلطار الرتبوي

ّ
 رسم خط

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 
ّ
 2016 ات عبور تحديد قائمة املناطق واملؤّسسات التي تعتبر محط

 توفير التشجيعات املاليّ 
ّ
زة على ة )منح( والحوافز املادّية )سكن( املحف

 االستقرار

 (2017كّل سنة )انطالقا من 

مع تحديد مّدة دنيا للعمل في مركز العمل األّول  ليّ تعديل صيغ التعيين األّو 

 التربوّي  لضمان االستقرار
2017 

قل
ّ
 2017 مراجعة مقاييس حركة الن
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  اهلدف 2.4 
ّ
 الثاني االسرتاتيجي

ة اخلارطة مراجعة
ّ
 املدرسي

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

إعادة النظر في تنظيم  1.2

 الخارطة المدرسيّة الحاليّة

ة لدمج  1.1.2
ّ
إشراك املحلّيات والجهات في ضبط خط

 املؤّسسات التربوّية

ات املادّية والخدماتّية مكانيّ تعبئة كّل اإل  2.1.2

ة
ّ
 والبشرّية لتنفيذ الخط

ة إلبطال العمل بالفصول ذات  3.1.2
ّ
 الفرق رسم خط

بلورة نظرة استشرافيّة  2.2

حول انتشار المؤّسسات 

 التربويّة

لتوسعات واإلحداثات بما يراعي لالتخطيط  1.2.2

 املرتقب التوّسع العمرانّي 

  منالتقليص  2.2.2
ّ
ة في اتجاه القضاء الفصول املكتظ

 عليها كلّيا

الحتضان  الضرورّي  توفير الرصيد العقارّي  3.2.2

 واإلحداثات التوّسعات 

 

 احلاليّة املدرسيّة اخلارطة تنظيم يف النظر إعادة. 1.2
ة 1.1.2

ّ
سات الرتبوي

ّ
ة لدمج املؤس

ّ
ات واجلهات يف ضبط خط

ّ
 إشراك احمللي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 
ّ
لدمج املؤّسسات التربوّية من خالل العمل املشترك  فنيّ  ط عمليّ بناء مخط

 والجهوّية واملحلّيةة بين املستويات املركزيّ 
2016 

 2016السلط الجهوّية واملحلّية حول مختلف السيناريوهات مع  التنسيق
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ّ
 النهائّي  ط العملّي الفنيّ املحتملة لضبط محتوى املخط

 
ّ
ة ات

ّ
 2016 صالية للترويج لبرنامج مراجعة الخارطة املدرسّيةضبط خط

 اإل 2.1.2
ّ
 تعبئة كل

ّ
ةامكاني

ّ
ة واخلدماتي

ّ
ة ت املادي

ّ
ة لتنفيذ اخلط

ّ
 والبشري

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2017-2016 سناد من نقل وإعاشة وغيرها للتالميذتوفير خدمات اإل 

ة عقد شراكات مع الوزارات املعنّية )النقل والشؤون االجتماعيّ 

 والثقافة...( في املجال
2016-2020 

زمة واملمكنةعقد شراكات مع املجتمع املدنّي لتقديم الخدمات 
ّ

 2020-2016 الال

ة رسم 3.1.2
ّ
 الفرق ذات بالفصول العمل إلبطال خط

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
مع توفير  تجميع املؤّسسات التربوّية وفقا للمتاح على املستوى الجغرافيّ 

 خدمات النقل واألكلة املدرسّية 
 2016بداية من 

ر فيها عملّية  إنهاء
ّ
العمل بالفصول ذات الفرق في املؤّسسات التي تتعذ

 2017-2016التجميع بداية من السنة الدراسّية 
 2016بداية من 

ر بها جميع املرافق التربوّية وكذلك 
ّ
إحداث مؤّسسات جديدة كبرى تتوف

املبيت املدرس ّي لتجميع تالميذ املدارس ذات الفرق امللغاة مع توفير 

 املرافقة واإلحاطة

2017-2020 

توفير التأطير واملرافقة النفسّية والصحّية القاّرة والدائمة لتالميذ املدارس 

 لمبيتاتلاملحتضنة 
 سنوّيا
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ة نظرة بلورة. 2.2
ّ
سات انتشار حول استشرافي

ّ
ة املؤس

ّ
 الرتبوي

1.2.2  
ّ
ع العمراني

ّ
 املرتقب ختطيط التوسيعات واإلحداثات مبا يراعي التوس

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة املحتمل حسب املعتمديّ  شامل للتطّور العمرانّي  بناء تصّور استشرافيّ 

 والوالية
2016-2020 

حداثات والتوسعات بما يتوافق مع لبرمجة اإل  فنيّ  إعداد دليل اجرائّي 

 املحتمل والسكانّي  التطّور العمرانّي 
2016-2017 

ة السنوّية والبرمجة املاليّ  مجاالت التخطيط التكتيكّي تطوير القدرات في 

حداثات والتوسعات والتجهيزات( على املستوى لعناصر العنوان الثاني )اإل 

 الجهوّي 

2016-2017 

  منالتقليص  2.2.2
ّ
 الفصول املكتظ

ّ
اة يف ات

ّ
 جاه القضاء عليها كلي

 

3.2.2  
ّ
  توفري الرصيد العقاري

ّ
 الحتضان التوسعات واإلحداثات الضروري
 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة عمل وطنّية مع مصالح وزارة 

ّ
 2020-2016مالك الدولة والفالحة والتجهيز أضبط خط

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
زمة برمجة اإل 

ّ
االكتظاظ،  من مؤّسساتها تعاني التي املناطق فيحداثات الال

 
ّ
 كل

ّ
 ة لذلك رت العناصر املوضوعيّ ما توف

2016-2020 

زمة في املؤّسسات املكتظة مع ضمان الحدود الدنيا 
ّ

برمجة التوسعات الال

 لحسن اشتغالها
2016-2020 

الت الجهوّية والوطنّية مع توفير الت الكثافة لبلوغ املعّد التقليص من معّد 

 ةاملوارد البشرّية واملادّية الضروريّ 
2016-2020 
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مؤّسسات  إلحداثمالئم  والسلط الجهوّية واملحلّية لتوفير رصيد عقارّي 

 
ّ
 ب األمر ذلكجديدة كلما تطل

تخصيص بين يّ لزم الباعثين العقار مراجعة نماذج التهيئة العمرانية بما ي  

 تربوّي  رصيد عقارّي 
2016-2020 

  

 الثالث3.4
ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

ة
ّ
 تطوير كفايات املوارد البشري

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

تأهيل المدّرسين  1.3

 والمكّونين

قبل الخدمة  إحداث منظومة تكوين تمهينيّ  1.1.3

ة املدّرسين الجدد
ّ
 لكاف

تطوير منظومة التكوين املستمّر بإحكام التوازن  2.1.3

 بين التكوين النظرّي والتكوين امليدانّي 

إرساء آلّيات لتحفيز املدّرسين وتشجعهم على  3.1.3

 والتجديداملبادرة 

 سينتحسين ظروف عمل املدرّ  4.1.3

تطوير آلّيات املتابعة واملرافقة وتقييم عمل  5.1.3

 سيناملدرّ 

سين فتح األفاق املهنّية أمام جميع املدرّ  6.1.3

 واملكّونين
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تطوير كفايات الموارد  2.3

 البشريّة من غير المدّرسين

االنتداب على أساس الكفاءة  تطوير منظومة 1.2.3

 
ّ
 جاه تعزيز الحرفّيةوفي ات

تطوير الكفايات املهنّية للعاملين في القطاع  2.2.3

 التربوّي 

 والتربوّي  االرتقاء بظروف عمل اإلطار اإلدارّي  3.2.3

سني تأهيل. 1.3
ّ
نني املدر

ّ
 واملكو

  تكوين منظومة إحداث 1.1.3
ّ
ة اخلدمة قبل متهيني

ّ
سني لكاف

ّ
 اجلدد املدر

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2017-2016 إحداث إجازة تطبيقّية في علوم التربية لفائدة مدّرس ي التعليم االبتدائّي 

إحداث مرحلة ماجستير تطبيقية في كافة اختصاصات املرحلة اإلعدادّية 

للمتحّصلين على اإلجازة  2016والتعليم الثانوّي )فتح مناظرة خالل سنة 

 في نظام "إمد" للدخول إلى مرحلة املاجستير التطبيقّية(

2016-2017 

 لنظريّ ا تطوير منظومة التكوين املستمّر بإحكام التوازن بني التكوين 2.1.3

 والتكوين امليدانيّ 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
إعداد مرجعّية وطنّية للتكوين وفق املقاربات البيداغوجّية املعتمدة 

 الوطنّية للبرامج واملرجعّية
2016-2017 

 2017-2016 إرساء منظومة وطنّية لهندسة التكوين وفق املعايير الدولّية املعتمدة

إحداث مراحل تكوينّية إشهادّية حضورّية ضمن منظومة التكوين 

 املستمّر 
2016-2017 

 2017-2016 تطوير منظومة التكوين اإلشهادّي عن بعد
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ات إرساء 3.1.3
ّ
  لتحفيز آلي

ّ
 والتجديد املبادرة على وتشجعهم سنياملدر

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2018-2016 ربط الترقية بالتكوين

 2018-2016 اعتماد األعمال البحثّية وأعمال التجديد املنجزة في الترقيات

تثمين مبادرات البحث والتجديد ونشرها والتعريف بها من خالل 

 قاّرةمسابقات وطنّية وجهوّية 
2016-2020 

سني عمل ظروف حتسني 4.1.3
ّ
 املدر

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
زمة 

ّ
 2020-2016 تنويع وتوفير الوسائل اللوجستية واملعينات البيداغوجّية الال

مات
ّ
 2020-2016 توفير فضاءات تنشيطية لتكملة التعل

 2020-2016 العملّية التعليمّيةتطوير هندسة الفضاء املدرس ّي بما يتالءم مع متطلبات 

ات تطوير 5.1.3
ّ
سني عمل وتقييم واملرافقة املتابعة آلي

ّ
 املدر

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
د بما يضمن جودة املتابعة واملرافقة والتقييم وفق 

ّ
تطوير مهّمة التفق

 معايير جودة محّددة
2016-2017 

 2016 للمدّرسينوضع مرجعّية موّحدة للتقييم البيداغوجّي 

تطوير دور مديري املؤّسسات التربوّية ملرافقة املدّرسين ومتابعة عملهم 

 وتقييم أدائهم
2016-2017 

إعداد شبكة معايير جودة بيداغوجّية لتقييم املردود واألداء البيداغوجّي 

 للمدّرسين
2016 
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ة األفاق فتح 6.1.3
ّ
سني مجيع أمام املهني

ّ
نني املدر

ّ
 واملكو

ة املوارد كفايات تطوير. 2.3
ّ
سني غري من البشري

ّ
 املدر

  ويف الكفاءة أساس على االنتداب منظومة تطوير1.2.3
ّ
ة تعزيز جاهات

ّ
 احلرفي

 

 

 

ة الكفايات تطوير 2.2.3
ّ

ة  املهني
ّ

  القطاع يف للعاملنيوالعلمي
ّ

 الرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2018-2016 إرساء منظومة وطنّية لتثمين القدرات املكتسبة واعتمادها في الترقية

2018-2016 ربط الترقية بالتكوين  

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2018-2016 إرساء منظومة التعليم والتكوين مدى الحياة

 2018-2016 إرساء منظومة وطنّية لتثمين القدرات املكتسبة واعتمادها في الترقية

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ضبط مرجعّيات للمالمح املهنّية لإلطار التربوّي غير املدّرس حسب 

 االحتياجات الفعلّية للقطاع 
2016 

مراحل تكوينّية لالنتداب في مختلف الرتب غير املدّرسة )قبل  إحداث

 مباشرة الوظيفة( بمعاهد مهن التربية وفقا لالحتياجات الفعلّية للقطاع
2017-2018 

وضع وحدات تكوينّية مشتركة بين مختلف مراحل تكوين اإلطار غير 

 املدّرس )حقوق اإلنسان وأخالقّيات املهنة ...(
2017-2018 
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2018-2016 الترقياتاعتماد األعمال البحثية وأعمال التجديد املنجزة في   

 2017-2016 تطوير منظومة التكوين اإلشهادّي عن بعد

 

  اإلطار عمل بظروف االرتقاء 3.2.3
ّ
  اإلداري

ّ
 والرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2017-2016 توفير الفضاءات والتجهيزات وأدوات العمل الضرورّية 

وضع برنامج تحفيزّي لتطوير األداء من خالل إقرار جملة من اآللّيات 

 للغرض 

2017 

تثمين مبادرات البحث والتجديد ونشرها والتعريف بها من خالل 

 مسابقات وطنّية وجهوّية قاّرة

2016-2020  

 

 الرابع    4.4
ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

ماتهم
ّ
 تطوير مكتسبات التالميذ وجتويد تعل

ة األهداف
ّ
ة العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

االرتقاء بالبرامج   1.4

 والمناهج الوسائل التعليميّة

بناء مرجعّية وطنّية للبرامج تراعي كفايات  1.1.4

 واملهارات الحياتّية القرن الحادي والعشرين

تطوير برامج املرحلة االبتدائّية بالتركيز على  2.1.4

مات األساسّية
ّ
 التعل

مات بما يضمن تكوينا  3.1.4
ّ
مراجعة شبكة التعل
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م تنمية شاملة
ّ
 متوازنا يستهدف تنمّية شخصّية املتعل

إحكام تمفصل مراحل التعليم في محتويات  4.1.4

 البرامج

 مراجعة زمن املواّد الدراسّية 5.1.4

دعم املواّد االجتماعّية واإلنسانّية والتربية على  6.1.4

 حقوق اإلنسان

اعتماد مقاربات بيداغوجّية تستهدف تطوير  7.1.4

 املهارات 

ها ؤ تنويع الوسائل التعليمّية والوسائط وبنا 8.1.4

 وفق مواصفات عصرّية

مإاعتبار  9.1.4
ّ
 فرادّية التعليم والتعل

 ومة ناجعة للمعالجة والتداركظإرساء من 10.1.4

تدريس اللغات  تجويد 2.4

واالرتقاء به إلى مستوى 

 المعايير الدوليّة

االرتقاء بتدريس اللغة العربّية واعتبار ذلك من  1.2.4

 اتاألولويّ 

 تقانهاإوحسن  اللغاتاالرتقاء بتدريس  2.2.4

تركيز منظومة تقييميّة  3.4

جديدة تضمن نجاعة التقييم 

على  يّ وتغلّب التكوين

تركيز منظومة تقييمّية جديدة توازن بين  1.3.4

 التقييم التكوينّي والتقييم الجزائّي 

مراجعة الّضوارب بما يضمن التكوين املتوازن  2.3.4



 
128 

  الضواربل وتعدّ  الجزائيّ 
ّ
 مينللمتعل

مراجعة آلّيات االرتقاء وشروطه بين مختلف  3.3.4

 مستويات التعليم 

ات غير إشهادّية 4.3.4
ّ
لقيس مكتسبات  إحداث محط

 التالميذ

ات تقييمّية وطنّية عاّمة ملزمة  5.3.4
ّ
إحداث محط

مين
ّ
 لجميع املتعل

 
 التعليميّة الوسائل واملناهج بالربامج االرتقاء. 1.4 

ة بناء 1.1.4
ّ

ة مرجعي
ّ

 والعشرين احلادي القرن كفايات تراعي للربامج وطني

ة
ّ
 واملهارات احلياتي

 اإلجنازروزنامة  اإلجراءات
 هاومالءمت   ةالحياتيّ  واملهارات والعشرين الحادي القرن  كفايات تحديد

 التونس يّ  للسياق
2016 

 2016 الجديد املعتمد في مرجعّية املنهاج  تحديد اإلطار املفاهيمّي 

إعداد وثيقة مرجعّية املنهاج والوسائل التعليمّية تنبني على كفايات القرن 

 ةواملهارات الحياتيّ الحادي والعشرين 

2016 

ة املرحلة برامج تطوير 2.1.4
ّ
مات على بالرتكيز االبتدائي

ّ
ة التعل

ّ
 األساسي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 تحديد املقاربات البيداغوجّية التي ستعتمد في بناء املنهاج
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ّ
 تعّهد الل

ّ
 2016 فة ببناء املنهاج بالتكوينجان الفنية املكل

مات األساسّية بالنسبة إلى مختلف مستويات املرحلة تحديد 
ّ
التعل

 االبتدائّية

2016 

مات األساسّية
ّ
 2016 بناء املنهاج باملرحلة االبتدائّية بالتركيز على التعل

2020 - 2016 ة للكتب املدرسّية باعتماد مقاربة املنهاجاملراجعة املرحليّ   

مات شبكة مراجعة 3.1.4
ّ
 تنمية يستهدف متوازنا تكوينا يضمن مبا التعل

ة
ّ

م شخصي
ّ

 شاملة تنمية املتعل

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
مات بالنسبة إلى كّل مرحلة   Standardsتحديد معايير

ّ
ضبط شبكة التعل

 تعليمّية
2016 

مات وضوارب املواّد طبقا لخصوصيّ 
ّ
 2016 مرحلة ة كّل ضبط شبكة التعل

مات بين مواّد مدر  
ّ
 2016 سة وأنشطة توزيع التعل

 

 الربامج حمتويات يف التعليم مراحل متفصل إحكام 4.1.4

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 تأمين التكامل والترابط بين مختلف املراحل التعليمّية

التكامل والترابط بين القسم التحضيرّي واملرحلة االبتدائّية من  تأمين

 ناحية وبين املرحلة الثانوّية والتعليم العالي من ناحية ثانية
2016 
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  زمن مراجعة  5.1.4
ّ
ة املواد

ّ
 الدراسي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
مستوى باعتماد املعايير  ة لكّل سبوعيّ تحديد عدد ساعات الدراسة األ 

 الدولّية
2016 

ماّدة  اعات املستوجبة لتدريس كّل اعتماد مبدأ التوزيع السنوّي للّس 

 )اعتماد املرونة في التوزيع(
2016 

مات 
ّ
اعتماد املقاربة باملشروع في تدريس بعض املواّد مع التركيز على التعل

 األساسّية
2016 

  دعم 6.1.4
ّ
ة املواد

ّ
ة االجتماعي

ّ
ة  واإلنساني

ّ
 اإلنسان حقوق على والرتبيةوالفني

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
مات جديدة في املناهج مدارها التربية على قيم املواطنة وحقوق 

ّ
إدراج تعل

 نساناإل
2016-2017  

نتاج وسائط تعليمّية متنوعة تساعد على تعزيز قيم املواطنة وحقوق إ

 االنسان
2017-2019  

فرق إعداد املناهج والوسائل التعليمّية لتأمين تناغم مرافقة عمل 

 نسانمحتوياتها مع قيم املواطنة وحقوق اإل
2016-2019  

ة مقاربات اعتماد 7.1.4
ّ
 املهارات تطوير تستهدف بيداغوجي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 اعتماد املشاريع في تدريس بعض املوادّ 

 مهارات لتطوير الصلة ذات ووزارات التربية وزارة بين الشراكة اعتماد

 واملهنّية والرياضية الثقافية املجاالت في التالميذ
2016 
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ة و/أو واملنهّي داخل مراكز التكوين املنهّي املختصّ  مين التكوين التكنولوجيّ أت

 ة )التكوين بالتداول(.داخل املؤّسسات االقتصاديّ 
2017 

ة الوسائل تنويع 8.1.4
ّ
ة مواصفات وفق هائوبنا والوسائط التعليمي

ّ
 عصري

ةإ اعتبار 9.1.4 
ّ
م التعليم فرادي

ّ
 والتعل

 

 والتدارك للمعاجلة ناجعة ومةظمن إرساء 10.1.4

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2020-2016 إنتاج وسائل تعليمّية رقمّية تتناسب مع خصوصّيات املوادّ 

 2020 -2016 ( وتيسير النفاذ إليها واستعمالهاPLATEFORMEإنشاء منّصة رقمّية )

ة
ّ
 2020 -2016والوسائل التعليمّية املدرسّية  وضع معايير متطّورة لتصميم الكتب واألدل

تحفيز املدّرسين إلنتاج وسائل تعليمّية مبتكرة يعتمدونها لتديس املواّد التي 

 يغلب عليها الطابع التجريدّي 
2016- 2020 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
مين املختلفة  ،بناء شبكات مالحظة ورصد

ّ
تضبط مهارات املتعل

 وصعوباتهم 
ّ
 ة املراحل الدراسّيةفي كاف

2016/2017 

 2016/2017 تنظيم الزمن املدرس ّي إلتاحة املجال للتعليم اإلفرادّي 

 2016/2017 وضع برنامج تكوين واسع في املجال لفائدة املدّرسين 

ين تشخيص الحاالت تشخيصا دقيقا وضبط قائمات في التالميذ املعنيّ 

 متابعة لكّل  ة ومسكبالتدارك وفق حاجات كّل فئة منهم على حد
ّ

ملف

قة بصعوبات
ّ
دّون فيه املالحظات املتعل

 
م هتلميذ ت

ّ
 ّيةالتعل

2016 
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الزمن املدرس ّي والعمل على إدراج حصص الدعم والتدارك ضمن  مراجعة

 موازنات املرّبين املعنّيين والتالميذ املستهدفين
2016 

 2017 - 2016  وضع برنامج لتكوين املدّرسين في بيداغوجيا الدعم والعالج

م 
ّ
 2018 - 2016 بناء قاعدة بيانات لرصد صعوبات التعل

ة املعايري مستوى إىل به واالرتقاء اللغات تدريس جتويد. 2.4
ّ
 الدولي

ة اللغة بتدريس االرتقاء 1.2.4
ّ
  من ذلك واعتبار العربي

ّ
 اتاألولوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة مراحلها

ّ
غة العربّية في كاف

ّ
 2017 -2016 وضع إطار مرجعّي لتدريس الل

 2016 العربّية ضبط املقاربات البيداغوجّية الكفيلة باالرتقاء بتدريس اللغة

 2016 النظر في املقاربات النحوّية األنسب لتدريس اللغة العربّية وتحصيلها

 2018 - 2016 اعتماد تطبيقات وبرمجّيات متطّورة في تدريس اللغة العربّية

ة اللغ بتدريس االرتقاء 2.2.4
ّ
 تقانهاإ وحسنات األجنبي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
سانّية باملدرسة التونسّية  تحديد

ّ
 2016 السياسة الل

ة املراحل 
ّ
غات األجنبّية في كاف

ّ
 2016 وضع إطار مرجعّي لتدريس الل

 2016 ضبط املقاربات البيداغوجّية الكفيلة باالرتقاء بتدريس اللغات األجنبّية

 2018 - 2016 اعتماد تطبيقات وبرمجّيات متطّورة في تدريس اللغات

 2017 - 2016 النظر في إمكانّية إدراج ماّدة اختيارّية ثانية من بين اللغات 
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ة منظومة تركيز. 3.4
ّ
ب التقييم جناعة تضمن جديدة تقييمي

ّ
  وتغل

ّ
 التكويني

 اجلزائي على
ة منظومة تركيز 1.3.4

ّ
  التقييم بني توازن جديدة تقييمي

ّ
التشخيصي

 و
ّ

  والتقييم التكويني
ّ

 اجلزائي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة مستويات التدريس 

ّ
إجراء تقييم تشخيص ّي في بداية كّل سنة دراسّية لكاف

 لقيس املكتسبات القبلّية املستوجبة
2016 - 2017 

ة 
ّ
إدراج التقييم التكوينّي في املمارسات البيداغوجّية اليومّية بكاف

 املستويات وتكوين املدّرسين في املجال
2016 - 2017 

 2017 - 2016 تنويع آلّيات التقييم الجزائّي 

وارب مراجعة 2.3.4
ّ
 للمتعلمني املتوازن التكوين يضمن مبا الض

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة املراحل 

ّ
دراسة االختيارات املستقبلّية في مجال تحديد الضوارب بكاف

 التعليمّية
2016 - 2017 

 2017 - 2016 تقليص الفوارق بين ضوارب املوادّ 

ات مراجعة 3.3.4
ّ
 التعليم مستويات خمتلف بني وشروطه االرتقاء آلي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2017 - 2016 إرساء آلّية لالرتقاء قائمة على مبدإ الجدارة

إرساء آلّية خصوصّية الرتقاء التالميذ من حاملي اإلعاقة واضطرابات 

م
ّ
 التعل

2016 - 2017 
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ات إحداث 4.3.4
ّ
ة غري حمط

ّ
 التالميذ مكتسبات لقيس إشهادي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ات تقييمّية غير إشهادّية لقيس مردودّية املنظومة التربوّية: 

ّ
إحداث محط

 الرابعة ابتدائّيا والثامنة أساسّيا 
2016 - 2017 

إحداث تقييمات وطنّية قاّرة وفق املعايير الدولّية في مجاالت: تكنولوجيا 

مات االستراتيجّية
ّ
صال والتقييمات وفي التعل

ّ
 املعلومات واالت

2016 - 2017 

ات إحداث 5.3.4
ّ
ة حمط

ّ
ة تقييمي

ّ
ة وطني

ّ
مني جلميع ملزمة عام

ّ
 املتعل

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
اسعة) وتوجيهّية إشهادّية صبغة ذات وطنّية امتحانات اعتماد

ّ
 أساسّيا الت

 ( والبكالوريا
2016 - 2017 

 احتساب ىعل واالقتصار البكالوريا امتحان في%  20 احتساب إلغاء 

 الّدورة في عليه املتحّصل املعّدل
2016 - 2017 

ة تقييمّية إجبارّية عاّمة إقرار امتحان ختم
ّ
 2017 - 2016 التعليم األساس ّي كمحط
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 اخلامس 5.4
ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

ة
ّ
 تطوير احلياة املدرسي

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

 مراجعة الزمن المدرسيّ  1.5

 مواءمة الزمن املدرس ّي للّزمن االجتماعيّ  1.1.5

م لزمن األنشطة  2.1.5
ّ
مواءمة زمن التعليم والتعل

 ة والرياضّية والترفيهّيةالثقافيّ 

م لزمن التقييم 3.1.5
ّ
 مواءمة زمن التعليم والتعل

، اليوميمراجعة أنساق الزمن املدرس ّي:  4.1.5

 السنوّي األسبوعي و 

تحويل المدرسة إلى  2.5

فضاء جاذب وإرساء 

 <المدرسة الصديقة>

ص من ظواهر  1.2.5
ّ
خلق بيئة مدرسّية جذابة تقل

مين
ّ
ز دافعّية املتعل

ّ
 النفور وتحف

البنية التحتّية وتعّهد املؤّسسات تحسين  2.2.5

 التربوّية وصيانتها

مين  3.2.5
ّ
توفير الخدمات االجتماعّية للمتعل

 والفاعلين التربوّيين

 تطوير العمل الجمعياتيّ  3.5

 في الفضاء المدرسيّ 

انفتاح املدرسة على محيطها الثقافّي والرياض ّي  1.3.5

 واالجتماعيّ 

تطوير آلّيات التواصل واإلعالم بين املدرسة  2.3.5

 ومحيطها
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ارساء مقومات الصحة  4.5

البدنيّة والنفسيّة الشاملة 

 للمتعلّمين

 في الوسط املدرس يّ  تطوير العمل االجتماعيّ  1.4.5

مين 2.4.5
ّ
 مأسسة املرافقة النفسّية للمتعل

خاليا مرافقة التلميذ في الوسط تفعيل  3.4.5

 املدرس يّ 

 املدرسي  الزمن مراجعة. 1.5
1.1.5  

ّ
من االجتماعي

ّ
 للز

ّ
 مواءمة الزمن املدرسي

ة  2.1.5
ّ
م لزمن األنشطة الثقافية والرياضي

ّ
مواءمة زمن التعليم والتعل

ة
ّ
 والرتفيهي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
تخصيص حّصتين مسائّيتين كّل أسبوع لألنشطة الثقافّية والرياضّية بكّل 

 مؤّسسة
2016  

وضع إطار شراكة استراتيجّية بين وزارة التربية والوزارات ذات العالقة ] 

وزارة الشباب والرياضة/ وزارة الثقافة/ وزارة املرأة واألسرة والطفولة/ 

 وزارة الصّحة[

2016 

 2016 وضع إطار قانونّي لألنشطة الثقافّية والرياضّية باملؤّسسات التربوّية

م مل 3.1.5
ّ
 التقييم نظومةمواءمة زمن التعليم والتعل
 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
  2016 تنظيم استشارة مع الجهات املعنّية حول الزمن املدرس ّي والزمن االجتماعيّ 

 2016 اإلعالن عن مالمح الزمن املدرس ّي 

جاه تنويع صيغه والتخفيف من وطأة إرساء منظومة 
ّ
جديدة للتقييم بات

 التقييم الجزائّي 
2016  
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تطويع صيغ التقييم لتتالءم مع التالميذ ذوي االحتياجات الخصوصّية 

م / ذوو اإلعاقة / املوهوبون(
ّ
 )اضطرابات التعل

2016 - 2017 

4.1.5  :
ّ
 مراجعة أنساق الزمن املدرسي

ّ
 اليومي

ّ
 و ، األسبوعي

ّ
 السنوي

 

 "الصديقة املدرسة" وإرساء جاذب فضاء إىل املدرسة حتويل. 2.5

1.2.5  
ّ
ة جذ

ّ
منيخلق بيئة مدرسي

ّ
ة املتعل

ّ
ز دافعي

ّ
ص من ظواهر النفور وحتف

ّ
 ابة تقل

سات  2.2.5
ّ
د املؤس

ّ
ة وتعه

ّ
ة وصيانتهاحتسني البنية التحتي

ّ
 الرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2020 - 2017 الترفيع في امليزانّية املخّصصة للتهيئة والصيانة

 2020 - 2016 جعل "شهر املدرسة" تقليدا تربوّيا دورّيا 

 2020 - 2016مرافقة الجهات لوضع آلّيات عقد شراكات بين املؤّسسة والجماعات 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
  2016   بناء منظومة جديدة للزمن املدرس ّي مرنة ومنسجمة مع املعايير الدولّية

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
إعداد دليل جودة للمؤّسسات التربوّية )عالمة مواصفات "املدرسة 

 الصديقة للطفل"(
2016  

توفير مستلزمات الحصول على عالمة مواصفات "املدرسة الصديقة 

 للطفل" )بنية تحتّية وتجهيزات(
2016 - 2020 



 
138

 واملدنّي واالقتصادّي املحيط بها املحلّية والنسيج الجمعياتّي 

قة بالصيانة
ّ
 2017 تبسيط إجراءات الصفقات العمومّية املتعل

ني 3.2.5
ّ
مني والفاعلني الرتبوي

ّ
ة للمتعل
ّ

 .توفري اخلدمات االجتماعي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 إحداث "ديوان الخدمات املدرسّية"

ة املؤّسسات التربوّية تعميم املطاعم املدرسّية
ّ
 2020 - 2016 على كاف

 2020 - 2016 تطوير منظومة النقل املدرس يّ 

 2020 - 2016 تطوير التغطية والخدمات الصحّية 

  العمل طويرت. 3.5
ّ
  الفضاء يف اجلمعياتي

ّ
 املدرسي

 على حميطها املدرسة  انفتاح 1.3.5
ّ

 و الثقايف
ّ

 والرياضي
ّ
 االجتماعي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة املؤّسسات التربوّية

ّ
 2016 إقرار إلزامّية األنشطة الثقافّية والرياضّية في كاف

 2016/2017 ضبط دليل إجراءات

 2016/2017 عقد شراكات مع األطراف املعنّية

 2016/2017 في املؤّسسة التربوّية العمل التطّوعيّ آلّيات تطوير 

 2016 بعث نوادي التربية على املواطنة باملؤّسسات التربوّية
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ات التواصل واإلعالم بني املدرسة وحميطها 2.3.5
ّ
 تطوير آلي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 تفعيل دور "لجنة التربية" بالجماعات املحلّية 

 2016 وحاجاتهاإنشاء كّل مؤّسسة ملوقع إلكترونّي يعّرف باملؤّسسة وأنشطتها 

صالّية في كّل مدرسة في نطاق مجلس املؤّسسة لرسم 
ّ
ة ات

ّ
وضع خط

 سياسة اتصالّية دقيقة
2016/2017 

مات إرساء. 4.5
ّ
ة مقو

ّ
ة الصح

ّ
ة البدني

ّ
مني الشاملة والنفسي

ّ
 للمتعل

  العمل تطوير 1.4.5
ّ

  الوسط يف االجتماعي
ّ
 املدرسي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
تدخل األخصائّيين االجتماعّيين ملتابعة حاالت العنف والفشل  تنسيق

 املدرس ّي الناتجة عن الظروف االجتماعّية
2016 

الت املباشرة املختلفة ( 
ّ
ربط املساعدات االجتماعّية للتالميذ )املنح والتدخ

ر الوطنّي للحاالت املعوزة
ّ

 باملؤش
2016-2017 

هة وأخرى في مناطق محرومة خلق توأمات
ّ
 2017-2016 بين مؤّسسات تقع بمناطق مرف

 2016 تحيين دليل العمل االجتماعيّ 

ة املرافقة مأسسة 2.4.5
ّ

مني النفسي
ّ

 للمتعل

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
املشترك بين وزارة التربية من ناحية ووزارة الشؤون االجتماعّية  اإلشراف

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمّي من ناحية ثانية على املعهد األعلى 

للتربية املختّصة، وبينها وبين وزارة املرأة واألسرة والطفولة على املعهد 

 األعلى إلطارات الطفولة

2016 - 2018 

بكل مندوبية ومزيد تدقيق  10ين ليبلغ عددهم نفسانيّ ين انتداب أخصائيّ 

 أدوارهم
2016 - 2020 

 2016/2017 ين بمجالس التأديبمشاركة األخّصائّيين النفسانيّ 
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 التلميذ يف الوسط املدرسيّ  خاليا مرافقةتفعيل  3.4.5

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
لة في عمل خاليا املرافقة

ّ
 2017 - 2016 تكوين األطراف املتدخ

ادس 6.4
ّ
 الس

ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

 
ّ
 والثانوي

ّ
عليم اإلعدادي

ّ
 إعادة هيكلة الت

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

مراجعة منظومة  1.6

 التوجيه المدرسيّ 

 تحديد عتبات التوجيه  1.1.6

مراجعة الهيكلة الحالّية للمسالك والشعب  2.1.6

 
ّ
 عهايجاه تنو في ات

إيالء التعليم املنهّي والتقنّي منزلة هاّمة بما 3.1.6

 يتالءم مع حاجات املجتمع امللّحة

إحداث معابر بين منظومتي التعليم 4.1.6

 والتكوين املنهيّ 

دعم التوجيه نحو الشعب العلمّية   5.1.6

 والتقنّية ذات التشغيلّية املرتفعة

تطوير  2.6

منظومة اإلعالم المدرسّي 

 والجامعي

 تطوير ثقافة التوجيه عند المتعلّمين  1.2.6
 

ي املشروع وضع استراتيجّية للتوجيه تنّم  2.2.6

مين لدىالشخص ّي 
ّ
 املتعل
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 املدرسيّ  التوجيه منظومة مراجعة. 1.6
 حتديد عتبات التوجيه 1.1.6

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
لتنّوع املسالك والشعب إعادة النظر في عتبات التوجيه املدرس ّي ضمانا 

 ومرونة العبور بينها
2016 

 

ة اهليكلة مراجعة 2.1.6
ّ
جاه تنويعها للمسالك احلالي

ّ
 والشعب يف ات

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
تنويع املسالك بالثانوّي عبر إحداث مسالك تكنولوجّية / تطبيقّية ومهنّية 

 في املرحلة الثانوّية
2016-2017 

املسلك التكنولوجّي واملسلك املنهّي بواقع سوق الشغل ربط الشعب في 

 والخصوصّيات االقتصادّية للجهات
2016-2017 

  التعليم إيالء 3.1.6
ّ
  املهني

ّ
ة منزلة والتقني

ّ
ة اجملتمع تاحاج مع يتالءم مبا هام

ّ
 امللح

 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة ل

ّ
 ة لدى التلميذ منذ تنمية املهارات اليدويّ وضع خط

ّ
 2017-2016 رةمرحلة مبك

ة النفتاح املؤّسسة التربوّية على محيطها االقتصادّي: 
ّ
تنظيم وضع خط

، زيارات ميدانّية ام مفتوحة للتعريف باملهن بدءا باملدارس االبتدائّيةيّ أ

ملواقع العمل واإلنتاج، إجراء ترّبصات قصيرة املدى بمواقع اإلنتاج 

 واملساهمة الجزئّية في بعض األعمال بتلك املنشآت ... 

2016-2017 

طوير تدريس التربية التقنّية باملرحلة اإلعدادّية اعتمادا على االنشطة ت

 ة واملشاريعالتطبيقيّ 
2016-2017 

 2016 عادة النظر في دور املدارس اإلعدادّية التقنّيةإ
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  والتكوين التعليم منظومتي بني معابر إحداث 4.1.6
ّ
 املهني

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
املعاهد بمراكز املدارس اإلعدادّية و تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تالميذ 

 ةالتكوين املنهّي وباملؤّسسات االقتصاديّ 

2016 - 2018 

تمكين حاملي مؤهل التقنّي املنهّي من اجتياز البكالوريا املهنّية والتسجيل 

 العمومّية باملعاهد

2016 - 2020 

ضمان مواقع تكوين تستجيب لرغبات الناجحين من املدارس اإلعدادّية 

 التقنّية 

2016 - 2020 

ة الشعب حنو التوجيه دعم 5.1.6
ّ
ة العلمي

ّ
ة ذات والتقني

ّ
 املرتفعة التشغيلي

 

 والتوجيه  اإلعالم منظومة تطوير 2.6
ّ
 واجلامعي املدرسي

مني عند التوجيه ثقافة تطوير 1.2.6
ّ
 املتعل

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 تعليم ما قبل املدرس يّ منذ مرحلة ال“ امللف املهاري للتلميذ”حداث إ

 والتعرف الى مهاراته واعتماده أداة لرصد ميوالته

2016-2017 

 2017-2016 تطوير برامج التكوين في مجال التربية على التوجيه )مستشارون وأساتذة(

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة 

ّ
صالّيةوضع خط

ّ
مين ملسار لترشيد اختيارات متكاملة  ات

ّ
اتهم املتعل

 أوليائهمبالتعاون مع 
2016 - 2018 

 2016 مشموالت وعمل مستشاري االعالم والتوجيه املدرس ّي والجامعي  تطوير 

ختم التعليم ضمن مواّد امتحان شهادة التربية التقنّية  إدراج ماّدة

  األساس يّ 
2016-2017 
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ة وضع 2.2.6
ّ
  للتوجيه اسرتاتيجي

ّ
  املشروع يتنم

ّ
مني الشخصي

ّ
 لدى املتعل

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2017-2016 دراج مفهوم التربية على االختيار في املناهجإ

ساعد التلميذ على التوّجه تعتمد املرحلّية ت توجيه مدرس يّ  منظومةإرساء 

 ة عاليةنحو املسار الذي يتناسب مع مؤهالته ويضمن تشغيليّ 
2016-2017 

زمة لتنمية التربية على االختيارتوفير األ 
ّ

 2018 - 2016 دوات الال

 

ابع 7.4
ّ
 الس

ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

ي للفشل 
ّ
راسةالتصد

ّ
 واالنقطاع عن الد

ّ
 املدرسي

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

 اإلحاطة بالمهّددين بالفشل 1.7
 الرصد والتدقيق واملتابعة تطوير مهامّ  1.1.7

 للمهّددين وبيداغوجيّ  تقديم دعم مادّي  2.1.7

إعادة إدماج المتسّربين  2.7

في المنظومة التربويّة 

 التعليميّة والتكوينيّة

استعادة املتسّربين من املنظومة التربوّية  1.2.7

 وإعادة إدماجهم

 تركيز منظومة للتعليم االستدراكّي  2.2.7

مراجعة األنظمة الداخليّة  3.7

 للمؤّسسات التربويّة

بما مراجعة األنظمة الّداخلّية للمؤّسسات  1.3.7

 القيم التربوّية وخصوصّيات املحيط يراعي

  النظام التأديبيّ مراجعة  2.3.7
ّ
جاه تغليب في ات

 الجانب التربوّي على الجانب الزجرّي 
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دين اإلحاطة 1.7
ّ
 بالفشل باملهد

 تطوير مهام الرصد والتدقيق واملتابعة 1.1.7

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
دة من قبل املدّرسين في إطار العمل ف واإلشعار بالحاالت املهّد تطوير مهمة التعرّ 

 الصفّي 
2016 

 2016 تفعيل دور أستاذ القسم

إدراج مسألة التالميذ املهّددين كنقطة قاّرة ضمن برنامج عمل مجلس املؤسسة 

 واملجلس البيداغوجّي والتباحث حولها وإيجاد الحلول املالئمة لها حالة بحالة 
2016 

سة بالحاالت املرصودة إشعار خاليا املرافقة املدرسّية من قبل مجلس املؤّس 

 ودعوتها إلى ما يتعّين كّل حسب اختصاصه )ممثلو مختلف الهياكل املعنّية(
2016 

دعوة مدير املؤّسسة إلى استدعاء منّسق خلّية مرافقة التلميذ لحضور اجتماعات 

 مجلس املؤّسسة
2016 

إشعار السلط املحلّية والجهوّية بجميع الحاالت املهّددة واملنقطعة عن الدراسة 

 سةا( من قبل مدير املؤّس ا )شهريّ دوريّ 
2016 

ل في اإلبّ 
ّ
ات ان ملعالجة الوضعيّ إشعار كّل أطراف الشراكة )خاليا املرافقة( للتدخ

 
 
 د بها علم بها حالة بحالة والتعهّ امل

2016 

 
ّ
ة الرصد واإلعالم واملتابعة حول ظاهرة ى مهّم تفعيل املرصد الوطنّي للتربية ليتول

 الفشل املدرس ّي واالنقطاع امل
ّ
ا وجهوّيا ر عن الدراسة على جميع املستويات مركزيّ بك

 ا في إطار إعادة هيكلة قيادة املنظومة التربوّية وتسييرهاومحليّ 

2016 

  دعم تقديم 2.1.7
ّ
  مادي

ّ
دين وبيداغوجي

ّ
 للمهد

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
بين  تشاركّي تحديد قائمة املنتفعين )قاعدة بيانات( باإلعانات املادّية بشكل 

 جميع األطراف املعنّية
2016 

ة( واملوارد املادّية والبيداغوجّية والرقميّ  إيجاد اآللّيات )اإلطار البشرّي 

زم واملالئم الكفيلة بتمتيع التالميذ املهّد 
ّ

دين بالدعم البيداغوجّي الال

 )دروس دعم...(

2016 
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بني إدماج إعادة 2.7
ّ
ة املنظومة يف املتسر

ّ
ة الرتبوي

ّ
ة التعليمي

ّ
 والتكويني

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 ا للمنقطعين عن الدراسةنة دوريّ توفير قواعد بيانات محيّ 

ل الفورّي 
ّ
إلعادة إدماج التالميذ املنقطعين وخاّصة منهم من لم  التدخ

السادسة  يستوف حقه في الدراسة وعلى وجه التحديد من هم دون سّن 

 عشرة

2016 

مستلزمات العودة إلى املدرسة وتهيئة ظروف إعادة اإلدماج والبقاء  ر يتوف

مع كّل  بنجاح وذلك بشكل تشاركّي  سة وإتمام املسار التعليمّي في املؤّس 

 املعنيين بالعملّية،

2016 

ة للعمل "معا " في إطار الحملة الوطنّية املستمّرة في بناء منظومة شبكيّ 

 أبناءها " الزمن تحت عنوان "املدرسة تستعيد
2016 

إرساء مقاربة العمل امليدانّي في كّل ما يتعلق بمسألة إعادة إدماج 

  ة تضّم ات جهوّية ومحليّ املنقطعين وذلك من خالل بعث تنسيقيّ 
ّ
لين ممث

عن مختلف املصالح الجهوّية واملحلّية املعنّية للتعّهد بالحاالت املستهدفة 

ة واملرأة واألسرة والطفولة )هياكل ومصالح وزارات الشؤون االجتماعيّ 

 ة والتربية(ة والداخليّ والصّح 

2016 

التعهد الشامل بمعالجة أسباب االنقطاع حالة بحالة ) فقر ....مشاكل 

ل لفّض شبكّي  ة...( بشكل تشاركّي ة ... مشاكل تربويّ أسريّ 
ّ
 ، من خالل التدخ

ن من ة، وتقديم املعونات ألسر التالميذ املنقطعيلّيات األسريّ ااإلشك

ة املنافية لقواعد املعوزين ومحدودي الدخل ومعالجة الظواهر السلوكيّ 

وأكلة  العيش معا في محيط املؤّسسات التربوّية، وتوفير نقل مدرس يّ 

 ة ومبيت ودروس دعم. مدرسيّ 

2016 

 
ّ
ة إجرائية للتعامل مع الحاالت املدمجة وفقا لطبيعتها ضبط أدل

 اتهاوخصوصيّ 
2016 

 تكوين مختلف 
ّ
 2016لين )مدّرسون، إطار إشراف إداري، مؤطرون، املتدخ



 
146 

ّدة مختّصون نفسانيون واجتماعيون...( وفقا ألدلة مرجعّية للتكوين مع  

 للغرض

دماج إة والتشريعات املعمول بها لتسهيل إعادة تطوير النصوص القانونيّ 

 التالميذ املنقطعين
2016 

املوارد البشرّية األخرى تسهيل إدماج املنقطعين ضمن منظومات تكوين 

 ة وتعليم كبار(، محو أميّ )تكوين منهيّ 
2016 

  للتعليم منظومة تركيز 2.2.7
ّ
 االستدراكي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
إرساء مسارات تعليمّية مرنة إلعادة اإلدماج التربوّي للمنقطعين )تجارب 

الجهوّية للتربية( تحت إشراف وزارة التربية  نموذجّية ببعض املندوبيات

 وبشراكة مع كّل املعنّيين واملتدخلين في البرنامج

2016 

إرساء فريق متعّددة االختصاصات للعمل في املؤّسسات املعنّية بمسارات 

مختّص، أخصائّي  إعادة اإلدماج بشكل لصيق )أخصائّي نفسانّي، مرّب 

اجتماعّي، أخصائي في تقويم النطق والصوت والكالم، طبيب صّحة 

 عمومّية...(

2016 

وضع وتنفيذ برنامج تكوينّي شامل لكّل العاملين باملؤّسسات التعليمّية 

املعنّية بإعادة اإلدماج )املدّرسون، املديرون، العملة... واملتدخلون في 

 العملّية(

2016 

خاّصة باملؤّسسات التربوّية املعنّية بإعادة اإلدماج تراعي  إعداد مناهج

 البرامج الرسمية وتستجيب لخصوصّيات األطفال املتمدّرسين بها 
2016-2017 

ة األنظمة مراجعة 3.7
ّ
سات الداخلي

ّ
ة للمؤس

ّ
 :الرتبوي

ة األنظمة مراجعة 1.3.7
ّ
اخلي

ّ
سات الد

ّ
ة القيم يراعي مبا للمؤس

ّ
ات الرتبوي

ّ
 احمليط وخصوصي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
إعداد مرجعّية وطنّية لبناء األنظمة الداخلّية للمؤّسسات التربوّية وفقا 

 ملعايير الجودة وملدونة السلوك التربوّي 
2016 

بناء األنظمة الداخلّية بما يتالءم مع املرجعّية الوطنّية ويراعي خصوصّية 

 املحيط املحلّي للمؤّسسة
2016 
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  النظام مراجعة 2.3.7
ّ
  يف التأديبي

ّ
  اجلانب تغليب جاهات

ّ
  اجلانب على الرتبوي

ّ
 الزجري

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ن من  النظام التأديبيّ  مراجعة

ّ
تطوير الجانب العالئقي املدرس ّي بما يمك

بما يضمن إرساء  والتواصلّي بين التلميذ ومختلف مكّونات األسرة التربوّية

 العيش معاقواعد 

2016 

واهر املستجّدة صلب املنظومة التربوّية
ّ
 2016 تطوير املقاربة العالجّية التربوّية للظ

ق التربوّي )إسنادها إلى أستاذ القسم( بما يضمن حّل 
ّ
إحداث مهّمة املوف

 املشاكل العالئقّية قبل االنتقال إلى الزجر والعقاب
2016 

 الثامن 8.4
ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

م
ّ
صال يف التعليم والتعل

ّ
 تطوير تكنولوجيا املعلومات واالت

ة(
ّ
 )املدرسة الرقمي

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

تطوير توظيف  1.8

تكنولوجيات المعلومات 

واالتّصال في التعليم 

 ّ  موالتّع

 قيادة منظومة وإرساء السياسات رسم 1.1.8

 الرقمّية املدرسة مشروع وتقييم ومساندة وحوكمة

 املستويات كافة على

 واالتصال ضمن املعلومات تكنولوجيات إدراج 2.1.8

 مرجعيّ  وفق إطار الرسمّية املناهج

 البيداغوجيّ  اإلشراف وإطار املدّرسين إقدار 3.1.8

 عبر واالتصال املعلومات تكنولوجيات توظيف على

 ومرافقتهم تكوينهم

 منها واالستفادة واملبادرات املشاريع تثمين 4.1.8

م لتعميم
ّ
 الرقمّي  التعل

 الداعمة ةالرقميّ  اتواملنصّ  املحتويات تطوير 5.1.8

ل
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مين ةذّم  على ووضعها النشيطة للبيداغوجيا
ّ
 املتعل

 واملدّرسين

 استعمال لتعميم املادّية املستلزمات توفير 6.1.8

  املعلومات تكنولوجيات
ّ
 صالواالت

تطوير توظيف  2.8

تكنولوجيات المعلومات 

واالتّصال في اإلدارة 

 والتسيير

 متكامل ومندمج إرساء نظام معلوماتّي  1.2.8

ا إرساء مقّومات اإلدارة اإللكترونّية مركزيّ  2.2.8

 وجهوّيا ومحلي
ّ
 ا

ة العاملين في اإلدارة التربوّية على  3.2.8
ّ
إقدار كاف

 التسيير اإللكترونّي 

  املعلومات تكنولوجيات توظيف تطوير  1.8
ّ
م التعليم يف صالواالت

ّ
 والتعل

 املدرسة مشروع وتقييم ومساندة وحوكمة قيادة منظومة وإرساء السياسات رسم 1.1.8
ة
ّ
 املستويات كافة على الرقمي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

ة استراتيجيّ 
ّ
  إطار ة في ة شاملة لتطوير املدرسة الرقميّ وضع خط

ّ
ط املخط

 للتنمية الخماس يّ 
2016 

ة تنفيذيّ 
ّ
ة االستراتيجيّ وضع خط

ّ
 2016 ةة تجسم الخط

ة وإحداث هيئة متابعة تسهر على حسن هيكلة مشروع املدرسة الرقميّ 

 PMOتنفيذ املشروع ومكتب متابعة 
2016 

تطوير الهيكلة التنظيمّية للمؤّسسات واإلدارات املساندة للمشروع على 

 والجهوّي واملحلّي وتحديد أدوارها بما يضمن نجاح تنفيذه املركزّي املستوى 
2016 

م الرقمّي إ
ّ
 2018-2016من األدوات  وتمكينهاسة، ات مشروع املؤّس ضمن أولويّ  دراج التعل
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 ة املساندة الضروريّ 

ة 
ّ
صالية وتشاركّيةإرساء خط

ّ
  ات

ّ
لة في لضمان انخراط جميع األطراف املتدخ

 املشروع
2016-2018 

، تقّيم االستعماالت في والخارجيّ  رساء منظومة متكاملة للتقييم الداخليّ إ

 مختلف املجاالت واملستويات، وتقيس أثرها في املخرجات 
2016 

صال ضمن املعلومات تكنولوجيات إدراج 2.1.8
ّ
ة املناهج واالت

ّ
  وفق إطار الرمسي

ّ
 مرجعي

 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

م والتقييم وفقا لتوّج  إلدماج ت.م.إ في وضع إطار مرجعيّ 
ّ
هات التعليم والتعل

 اإلصالح التربوّي 
2016 

تضمين املناهج بصفة واضحة استعمال ت.م.إ في املجاالت واملواّد 

 
ّ
مّية في كاف

ّ
 ة املستوياتواألنشطة التعل

2016-2017 

م لكفايات القرن 
ّ
 بـ ت.م.إ متصلة 21وضع مرجعّية إشهاد إلكساب املتعل

 ومطابقة للمعايير الدولّية  
2016 

مي باملرحلة 
ّ
إلى  ت.م.إ يهدفعلى اعتماد  االبتدائّية قائمإحداث مجال تعل

م الكفايات الحياتيّ 
ّ
زةإكساب املتعل

ّ
 ة عبر أنشطة ومشاريع محف

2016 

تطوير ماّدة اإلعالمّية باملرحلة اإلعدادّية إلى تعلم نشط يهدف إلى إقدار 

م في ت.م.إ الكتساب كفايات القرن التلميذ على الت
ّ
 21حك

2016 

 2016 تطوير برامج تدريس ماّدة اإلعالمّية بالتعليم الثانوّي 

مين نحو املهن  الرقمّية لتوجيهإحداث شعبة التكنولوجيا 
ّ
الجديدة املتعل

 املشاريع الرقمية وتهيئتهم لبعث الرقمّي  لالقتصاد
2016-2017 
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سني إقدار 3.1.8
ّ
  اإلشراف وإطار املدر

ّ
  املعلومات تكنولوجيات توظيف على البيداغوجي

ّ
 صالواالت

 ومرافقتهم تكوينهم عرب

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

وضع مرجعّيات لتكوين املدّرسين وإطار االشراف في استعمال ت.م.إ في 

م واملمارسات الرقميّ 
ّ
ة املبتكرة وضبط نظام إشهاد يصاغ التعليم والتعل

 ملصفوفات الكفايات املطلوبةوفقا 

2016 

 
ّ
ك ت.م.إ ضمن اختبارات القبول النتداب املدّرسين وإطار إدراج تمل

 اإلشراف اإلداري والبيداغوجيّ 
2016 

ات تحديد املحتويات التكوينّية وإعداد املحامل الرقمّية واملنصّ 

 التكنولوجّية للتكوين واملساندة
2016 

ين واإلداريين منظومة للتكوين عن بعد عالي االستقطاب لفائدة املربّ  تطوير 

 من منظوري وزارة التربية
2016 

ة عملّية لتكوين إطار اإلشراف البيداغوجّي واملكونين في إدماج 
ّ
تنفيذ خط

م والهندسة البيداغوجّية
ّ
 ت.م.إ في التعليم والتعل

2016-2017 

 
ّ
ة عملّية لتكوين كاف

ّ
م املدّرسين عبر تكوين نظامّي ة تنفيذ خط

ّ
 ومنظومة تعل

 مدى الحياة
2016-2020 

م واملرافقين إرساء شبكة من املكونين 
ّ
في إدماج ت م إ في التعليم والتعل

 قيادة و 
ّ
 1000رة )من وسائل متطوّ  الدوائر وتمكينهمي كافة التغيير، تغط

 ن مرافق(،مكوّ 

2016-2017 
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م لتعميم منها واالستفادة واملبادرات املشاريع تثمني  4.1.8
ّ
 الرقمي التعل

 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

بمختلف الهياكل  وضع آلّيات لتحفيز مشاريع التجديد في املجال الرقمّي 

 واملؤّسسات ومتابعتها وتثمينها
2016-2020 

ة مدرسة ابتدائيّ  52وضع مشروع أنموذج مهيكل ومتكامل إلدماج ت.م.إ في 

 دةلالرتقاء بمكتسبات التلميذ وتطوير األنشطة التعليمّية املجّد 
2016 

ة عداديّ إمدرسة  52وضع مشروع أنموذج مهيكل ومتكامل إلدماج ت.م.إ في 

 دةلالرتقاء بمكتسبات التلميذ وتطوير األنشطة التعليمّية املجّد  
2016 

الت القطاعاملدارس  هيكلة مشاريع
ّ
 املدنّي واملجتمع  الخاّص  وتدخ

 وتقييمهاومساندتها 
2016 

 ة وتوأمات على غرار ة وطنّية وعامليّ تنفيذ مشاريع شبكيّ 

E-Twinning  مدرسة 1000بـ 
2016-2020 

ة املتقدمة تكنولوجيا إنشاء فضاء االبتكار واملمارسات البيداغوجّية الرقميّ 

(STIC ّباملركز الوطنّي للتكنولوجي ) مع الشركاء من  التربية بالتعاون ات في

 والخاّص  القطاعين العامّ 

2016 

م الرقمي والذكّي 
ّ
 إطالق برنامج وطنّي لتطوير البحوث في مجال التعل

 بالتعاون مع مؤّسسات التعليم العالي املؤهلة ومخابر البحث،
2016-2020 
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  على ووضعها النشيطة للبيداغوجيا الداعمة الرقمية واملنصات احملتويات تطوير      5.1.8
ّ
 ةذم

مني
ّ
سني املتعل

ّ
 واملدر

 

ة املستلزمات توفري 6.1.8
ّ
  املعلومات تكنولوجيات استعمال لتعميم املادي

ّ
 صالواالت

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

بعث برنامج وطنّي لتطوير صناعة املحتويات والتطبيقات الرقمّية 

 البيداغوجّية باالشتراك مع األطراف ذات العالقة
2016 

 
ّ
ة بيداغوجّية لفائدة ة املدرسّية بمحتويات وموارد رقميّ إرفاق الكتب واألدل

م واملدّرس في جميع املواّد واملستويات،
ّ
 املتعل

2016-2020 

ات تعليمّية عن بعد تجمع بين ة بيداغوجّية ومنصّ توفير فضاءات رقميّ 

م 
ّ
النفاذ إلى موارد رقمّية ومتابعة أنشطة بللمتعلم  واملدّرس وتسمحاملتعل

بيداغوجّية لتطوير قدراته العلمّية واملعرفية داخل الفضاء التربوّي 

 خارجه،و 

2016-2020 

ة لألطفال الذين يعانون اضطرابات ة الضروريّ توفير املستلزمات الرقميّ 

م أو ذوي احتياجات خصوصّية، خصوصيّ 
ّ
 ة في التعل

2017-2020 

ن األولياء من متابعة املسار ت املتابعة الرقميّ تعميم منظوما
ّ
ة بما يمك

ة وبما يؤّمن عالقة التواصل بين ة ومستمرّ ألبنائهم بصفة دوريّ  الدراس يّ 

 سة التربوّية،ي واملؤّس واملربّ  الوليّ 

2016-2018 

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

عداد مرجعّيات لتركيز التجهيزات والشبكات باملؤّسسات التربوّية وآلّيات إ

 ف فيها وصيانتها وتأمين نفاذ املدّرسين والتالميذ إليها التصرّ 
2016 
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  توظيف تطوير 2.8
ّ
  املعلومات اتتكنولوجي

ّ
 والتسيري اإلدارة يف صالواالت

  نظام إرساء 1.2.8
ّ
 ومندمج متكامل معلوماتي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
ة بإعداد الخاّصة الدراسة ستكمالا

ّ
 2016( الطريق خارطة) التنفيذّية الخط

  األنترنتاستكمال برنامج ربط املؤّسسات التربوّية بشبكة 
ّ
 2016 ق عالّية التدف

 2020-2016 تجهيز الفضاءات الداخلّية للمؤّسسات التربوّية بشبكات معلوماتّية 

مإلى ا ذتأمين النفا
ّ
 2020-2016 لشبكة التربوّية للتالميذ من داخل الفضاء التربوّي للتعل

ات اإلعالمّية في إطار مشروع املدرسة تجهيز كافة املؤّسسات التربوّية باملعّد 

 مكتبّية، أقسام رقميّ الرقمّية )حواسيب 
ّ
 لة،...(ة متنق

2016-2020 

 2020-2016 تجهيز املدّرسين باملعدات اإلعالمّية في إطار مشروع املدرسة الرقمّية

 2020-2016 ات إعالمّية في إطار مشروع املدرسة الرقمّيةبمعّد  تجهيز التالميذ

 2016 ات والتجهيزات اإلعالمّية وتوفير آلّيات الحمايةصيانة املعّد 

ة ة لتحسين جودة النفاذ إلى البنية التحتيّ توفير خدمات الحوسبة السحابيّ 

 والتطبيقات وسالمتها
2016 

 2016 ات والتجهيزات اإلعالمّيةضمان سالمة الشبكات واملعّد 

 2020-2017 ة لذوي االحتياجات الخصوصّيةة الضروريّ توفير املستلزمات الرقميّ 

ية للتمييز اإليجابّي لفائدة املدارس التي تواجه 
ّ
خاذ إجراءات استثنائ

ّ
ات

 صعوبات 
2017-2020 

فايات في التصّرف مجال في واضحة سياسة وضع
ّ
 يتّم  اإللكترونّية الن

ة بكّل  تطبيقها
ّ
 دق

2017 
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 التونسّية التربوّية باملنظومة اّص خ ومندمج شامل معلوماتّي  نظام لتركيز

ة تنفيذ
ّ
 اصخ ومندمج شامل معلوماتّي  نظام بتركيز الخاّصة الخط

 التونسّية التربوّية باملنظومة
2017-2019 

  الوزارة مع التنسيق
ّ
  والوزارة العالي بالتعليم فةاملكل

ّ
 بالتشغيل فةاملكل

 متابعة بغاية مندمجة منظومة توفير قصد بالتنمية والوزارة املكلفة

 الوطنّية التعليمّية املنظومة ستشرافاو 

2017-2020 

 رقمّية خدمات توفير قصد باإلدارة اإللكترونّية املكلفة الوزارة مع التنسيق

 الوزارات بقّية مع مندمجة
2017-2020 

 في تأخذ الشخصّية، البيانات حماية مجال في واضحة سياسة رسم

صّرف فيها بما الّصلة ذات املسائل مختلف االعتبار
ّ
 املعطيات، في الت

 وتأمينها، عليها واملحافظة البيانات، وملكّية

2017 

مات إرساء 2.2.8
ّ
ة مقو

ّ
  اإلدارة اإللكرتوني

ّ
ا امركزي

ّ
  وجهوي

ّ
 اوحملي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 وهندسة التربية بوزارة الخاّصة اإلدارّية اإلجراءات تبسيط في الشروع

ة مع بالتوازي  العمل مسارات
ّ
 نظام بتركيز الخاّصة التنفيذّية الخط

 التونسّية التربوّية باملنظومة خاّص  ومندمج شامل معلوماتّي 

2017-2020 

 بينها فيما مندمجة رقمّية خدمات إلى طةواملبس   الجديدة اإلجراءات تحويل

 الوزارات بقّية توفرها التي األخرى  الخدمات ومع
2017-2020 

ة إقدار 3.2.8
ّ
ة يف العاملني كاف

ّ
  التسيري على اإلدارة الرتبوي

ّ
 اإللكرتوني

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 على اإلدارة التربوّية في العاملين كفايات لتطوير التكوين مرجعّيات وضع

  املعلومات اتتكنولوجيّ  ستعمالاب التسيير
ّ
 .صالواالت

 2016ديسمبر 

 اتواملنصّ  الرقمّية املحامل وإعداد التكوينّية املحتويات تحديد

 بعد عن بالتكوين الخاّصة التكنولوجّية
2016-2020 

ة وضع
ّ
 2020-2016 اإلدارة ب العاملين كافة لتكوين تنفيذّية خط

 املعلومات، نظم مثل مكّملة مجاالت في التربوّية املؤّسسات قادة تكوين

صّرف
ّ
غيير وقيادة املشاريع في والت

ّ
 وغيرها، الت

2016-2020 
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اسع 9.4
ّ
 الت

ّ
 اهلدف االسرتاتيجي

  احلوكمة

ة
ّ
ة األهداف العام

ّ
 األهداف اخلصوصي

 تطوير الوظائف والمهامّ . 1.9

 على المستوى المركزيّ 

 للتداخل في املهامّ  اجتناباإعادة هيكلة الوزارة  1.1.9

  واملشموالت

التقليص من مركزّية القرار وتعزيز الديمقراطّية  2.1.9

 التشاركّية

إرساء آلّيات الحوكمة الضامنة للشفافّية  3.1.9

 والتدقيق واملحاسبة

 واملاليّ  التصّرف اإلدارّي تطوير  4.1.9

حسن التصّرف في املوارد البشرّية والّرفع من  5.1.9

 أدائها وتعّهدها بالتكوين

 . تطوير الوظائف والمهامّ 2.9

 على المستوى الجهويّ 

إعادة هيكلة املندوبيات الجهوّية بما يعّزز  1.2.9

 
ّ

 مركزّية الال

التربوّية على تطوير كفاءات التصّرف واإلدارة  2.2.9

 املستوى الجهوّي 

إقدار الفاعلين التربوّيين على قيادة التغيير في  3.2.9

 الوسط املدرس يّ 

توفير الظروف املالئمة للعمل على مستوى  4.2.9

 ات الجهوّيةاملندوبيّ 
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. تأهيل إدارة وتسيير 3.9

 المؤّسسات التربويّة

 تطوير ثقافة التخطيط املحلّي  1.3.9

تطوير كفاءات التصّرف واإلدارة التربوّية في  2.3.9

 املؤّسسات التربوّية

إقدار الفاعلين التربوّيين على قيادة التغيير في  3.3.9

 الوسط املدرس يّ 

تطوير عالقة املؤّسسة بمحيطها ودعم الشراكة  4.3.9

 مع املجتمع املدنّي 

. إرساء منظومة وطنيّة 4.9

للمنظومة  لتقييم األداء العامّ 

 التربويّة

إحداث هياكل تعنى بتقييم أداء املنظومة  1.4.9

 التربوّية

 ضبط مرجعّية وطنّية للجودة 2.4.9

 تطوير وظائف البرمجة والتقييم 3.4.9

 تفعيل دور التدقيق وتطوير آلّياته 4.4.9

 إرساء منظومة لتقييم أداء املؤّسسات التربوّية 5.4.9

 مرتبة تونس في التقييمات الدولّية تحسين 6.4.9

7.4.9  
ّ
جاه دعم البحوث والدراسات االستشرافّية في ات

 تطوير الواقع التربوّي في مختلف جوانبه

  الوظائف تطوير. 1.9 
ّ
 املركزي املستوى على واملهام

  اجتناباإعادة هيكلة الوزارة  1.1.9
ّ
 واملشموالت للتداخل يف املهام

 اإلجنازروزنامة  اإلجراءات

  2009 لسنة3779 عدد مراأل  مراجعة
ّ
 الهيكليّ  التنظيم بضبط قاملتعل

 التربية لوزارة
2016 

 2017-2016 جراءاتإ أدلة إعداد



 
157 

ة من التقليص 2.1.9
ّ
ة وتعزيز القرار مركزي

ّ
ة الدميقراطي

ّ
 التشاركي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

 حالتهاإ يمكن التي والوظائف واملهامّ  االختصاصات قائمة ضبط

 واملحليّ  الجهوّي  للمستويين
2016 

  إرساء حول  دراسة جراءإ
ّ

نسجاما مع ا التربوّية املنظومة في مركزيةالال

 الدستور  من السابع الباب صلب الواردة املبادئ
2016 

إعادة هيكلة املندوبّيات الجهوّية للتربية وبعث محلّيات لتطوير تسيير 

 الشأن التربوّي 
2016 

 في بما فوالتصرّ  للتسيير الجديدة للمبادئ ةالقانونيّ  النصوص مالءمة

 ةاالستشاريّ  الهياكل ذلك
2017/2018 

 2016/2017 االستراتيجيّ  الحوار آلّيات إرساء

 مشروع ةليّ آ إلزامّية إقرار خالل من الجهوّي  التخطيط وظيفة تطوير

 التربوّي  الجهة
2016 

 2016 أهداف عقود عبر والجهوّي  املركزّي  املستويين بين التعاقد إمبد إقرار

ات إرساء 3.1.9 
ّ
ة الضامنة احلوكمة آلي

ّ
 واحملاسبة والتدقيق للشفافي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

زمة اتالصالحيّ  واعطاؤها الحوكمة خلية مأسسة
ّ

 2016 الال

 2016 بتنفيذها وااللتزام للحوكمة الوطنّية املرجعّية في االنخراط

 2016 للمعلومة النفاذ حّق  ضمان

 2016 للمعلومة النفاذ حول  دليل إعداد
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 2016 التربية وزارة خدمات دليل إعداد

 2016 للوزارة لكترونّي اإل املوقع على التقارير نشر

 2016 ونشرها الوثائق رقمنة

  الهيكل مهامّ  ضمن التدقيق وظيفة دراجإ
ّ
 2016 بالرقابة فاملكل

 2016 والتدقيق الرقابة لهياكل ةالتاّم  ةاالستقالليّ  ضمان

ف تطوير 4.1.9
ّ
  التصر

ّ
  اإلداري

ّ
 واملال

ف حسن 5.1.9
ّ
ة املوارد يف التصر

ّ
فع البشري

ّ
دها أدائها من والر

ّ
 بالتكوين وتعه

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

 اتللمندوبيّ  هموّج  واملاليّ  دارّي اإل  فالتصرّ  حول  جراءاتإ دليل إعداد

  ةواإلدارة املركزيّ  التربية الجهوّية
2016 

 2016 عنها راملعب   الحاجات حسب فينواملتصرّ  ينداريّ اإل  تكوين

 2016 فالتصرّ  رقابة إرساء

 2016 املشاريع نجازإو  ةامليزانيّ  تنفيذ تقييم حول  ةدوريّ  تقارير إعداد

  مختلف بين فالتصرّ  حوار تطوير
ّ
 2016 ليناملتدخ

 2017-2016 العمل ملراكز ةوصفيّ  بطاقات إعداد

 إليها الفعلّية الحاجات بين املالءمة يضمن بما البشرّية املوارد توزيع عادةإ

  والرصيد
ّ
  منها راملتوف

ّ
 العامّ  املال لهدر باتجن

2017 

 2017 بالتكوين الترقية ربط
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 2017 للغرض آلّيات إقرار خالل من داءاأل  لتطوير تحفيزّي  برنامج وضع

 2017 املكتسبة املهارات تثمين

 املوارد تطوير مقاربة لىإ البشرّية املوارد في فالتصرّ  مقاربة من االنتقال

 البشرّية
2017 

 إمبد اعتماد خالل من La mobilitéالوظيفّي  الحراك إمبد على التشجيع

  باب فتح و والكفاءة الجدارة حسب التسمية
ّ

 الوظيفية للخطط حالترش

 الشاغرة

2017 

  الوظائف تطوير. 2.9
ّ
  املستوى على واملهام

ّ
 :اجلهوي

ة املندوبيات هيكلة إعادة 1.2.9
ّ
ز مبا اجلهوي

ّ
ةالاّل  يعز

ّ
 مركزي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
  2010 لسنة 2205 عدد مراأل  مراجعة

ّ
 الهيكليّ  التنظيم بضبط قاملتعل

 اتللمندوبيّ  ةصليّ األ  اتالصالحيّ  ز يعزّ  بما للتربية الجهوّية اتللمندوبيّ 

  نظام وإرساء املركزّي  املستوى  على الهيكلة مع يتالءمو  الجهوّية
ّ

 مركزيةالال

 الوطنيّ  املستوى  على املحتمل

2016-2017 

 مبادئ تكريس طارإ في الجهوّية املندوبيات ومشموالت اتصالحيّ  عزيزت

 
ّ

 وبما( الحّر  التدبير - التفريع مبدأ) الدستور  صلب الواردة مركزيةالال

  املراقبة تقتضيه
ّ

 حقةالال

2016-2017 

 2018 اجراءات أدلة إعداد

 2017-2016 الجهوّية ةاالستشاريّ  الهياكل تفعيل

 2017-2016 ومأسستها املدنّي  واملجتمع اتالجمعيّ  مع العالقة دعم

 2018-2017 الجديدة للمبادئ ةوالترتيبيّ  ةالقانونيّ  النصوص مالءمة
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 بين الترابط مينألت(  املعتمديات مستوى  على) ةمحليّ  داراتإ حداثإ

  من الخدمة وتقريب واملؤّسساتي الجهوّي  املستوى 
ّ
 يهامستحق

2016-2017 

ف كفاءات تطوير 2.2.9
ّ
ة التصر

ّ
   املستوى على واإلدارة الرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 واملهامّ  اتالصالحيّ  استيعابمن  يمكنها بما الجهوّية طاراتاإل  قدرات تعزيز

  وكمةالح ملبادئ وفقا وممارستها الجديدة
ّ

 مركزيةوالال
2016 

 2017 الجهوّية اتباملندوبيّ  طيرأالت نسب تدعيم

ني الفاعلني إقدار 3.2.9
ّ
 املدرسّي  الوسط يف التغيري قيادة على الرتبوي

 اإلجنازروزنامة  اإلجراءات
 2016 طرهاأو  والتواصل عالماإل  آلّيات تعزيز

 خالل من التغيير قيادة مجاالت في التربوّيين الفاعلين قدرات وتطوير تعزيز

 التجارب من واالستفادة وتنفيذه الغرض في شامل تكوين برنامج وضع

 املجال في املقارنة

2016 

 2020-2016 ةالضروريّ  واللوجستية املادّية اتمكانيّ اإل  توفير

 2020-2016 للمعلومة النفاذ ضمان

  مستوى على للعمل املالئمة الظروف توفري 4.2.9
ّ
ة اتاملندوبي

ّ
 اجلهوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
الجهوّية  اتاملندوبيّ  لحاجات لالستجابة ةالضروريّ  ةاملاليّ  االعتمادات توفير

 للتربية
2017-2020 

ّىاجلهو 

 2020-2017 ةالضروريّ  العمل دواتأو  والتجهيزات الفضاءات توفير

 التربوّية املؤّسسات لفائدة ضريبة حداثإ) خرى أ تمويل مصادر في التفكير

 - ةوالرياضيّ  ةواالجتماعيّ  ةالثقافيّ  نشطةاأل مداخيل من االستفادة -

 (املشاركة صندوق  تفعيل -الرحالت

2016-2017 
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سات وتسيري إدارة تأهيل. 3.9
ّ
ة املؤس

ّ
 الرتبوي

  التخطيط ثقافة تطوير 1.3.9
ّ
 احمللي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 وتفعيلها سةاملؤّس  مجالس إرساء

 2016 وتنفيذها سةاملؤّس  مشاريع إعداد

 2016 سةاملؤّس  مجلس طارإ في التكتيكّي  للتخطيط ةتشاركيّ  مقاربة اعتماد

  في املحليّ  املستوى  على الفاعلين تشريك
ّ
 2016 التربوّي  القرار خاذات

ف كفاءات تطوير 2.3.9
ّ
ة التصر

ّ
سات يف واإلدارة الرتبوي

ّ
ة املؤس

ّ
 الرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
وضع مرجعّية للمالمح املهنّية ملديري املؤّسسات التربوّية يتّم في ضوئها 

 انتدابهم

2016 

ار يقوم على 
ّ
الجدارة والتقييم اعتماد تكوين تمهينّي في تعيين املديرين والنظ

 واملساءلة وفق معايير موضوعّية مضبوطة

2016 

 2016 وضع برنامج تكوينّي متكامل لفائدة مديري املؤّسسات التربوّية املباشرين

 2016 تدعيم املؤّسسات التربوّية باإلطارات اإلدارّية الضرورّية

 

 

ني الفاعلني إقدار   3.3.9
ّ
  الوسط يف التغيري قيادة على الرتبوي

ّ
 املدرسي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2017-2016 طرهأو  والتواصل عالماإل  آلّيات تعزيز

 التغيير قيادة مجاالت في التربوّية املؤّسسات مديري  قدرات وتطوير عزيزت

 وتنفيذه الغرض في شامل تكوين برنامج وضع خالل من
2016-2017 

 2017-2016 ةالضروريّ  ةواللوجستيّ  املادّية اتمكانيّ اإل  توفير
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سة عالقة تطوير 4 .3.9
ّ
  اجملتمع مع الشراكة ودعم مبحيطها املؤس

ّ
 املدني

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 املدنّي  املجتمع ناتومكوّ  الجمعياتّي  النسيج مع شراكات عقد على الحث

 ومجاالت بفرص والتعريف مفتوحة اميّ أ بتنظيم ةاالقتصاديّ  واملؤّسسات

  الشراكة

2016 

 2016 التالميذ ولياءأ مع ةدوريّ  لقاءات ميتنظ

  برامإ خالل من توأمة عالقات عقد على الحث
ّ
 ةداخليّ  توأمة اتفاقيّ ات

 ةوخارجيّ 
2016 

ة منظومة إرساء. 4.9
ّ
  األداء لتقييم وطني

ّ
ة للمنظومة العام

ّ
 الرتبوي

  هياكل إحداث 1.4.9
 
ة املنظومة أداء بتقييم عىنت

ّ
 الرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 ةالحاليّ  التقييم منظومة واقع تشخيص

 مقاربة طارإ في البشرّية املوارد منظومة بتقييم يعني وطنيّ  هيكل إرساء

 الحكومة رئاسة شرافإ تحت ةمنظوميّ 
2017 

 وتطوير للتربية الوطنيّ  املرصد بتفعيل بسمح بما القانونّي  النّص  تعديل

 همهاّم 
2017 

 التقييم ةمهّم  بتطوير بسمح بما ةوالترتيبيّ  ةالتشريعيّ  النصوص مراجعة

 التربية وزارة صلب
2016 

ة ضبط 2.4.9
ّ
ة مرجعي

ّ
 للجودة وطني

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 املجال في الدولّية للمعايير وفقا ةد  املع   للجودة الوطنّية املرجعّية تفعيل
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 والتقييم الربجمة وظائف تطوير 3.4.9

 اإلجنازروزنامة  اإلجراءات
  املجاالت كّل  في واملندمج املتكامل املعلوماتّي  النظام استغالل

ّ
 قةاملتعل

 بالبرمجة
2016-2020 

 2016 جهوّيا واستغاللها للبرمجة محاكاة نماذج بناء

 امليزانية في فالتصرّ  ةملنهجيّ  وفقا ةالتصاعديّ  البرمجة مقاربة اعتماد

 هدافاأل  حسب
2016 

  حزمة على املصادقة
ّ

  راتاملؤش
ّ
 مجاالت مختلف في واستغاللها رةاملتوف

 (قيادة لوحة)  املنظومة قيادة
2016 

 يتيحها التي اتمكانيّ اإل  استغالل خالل من املدرس يّ  ءحصااإل  نظام تطوير

 واملندمج املتكامل املعلوماتّي  النظام
2016-2017 

ة
ّ
  خط

ّ
 شهاداإل  علي الحصول  جراءاتإو  الجودة بمعايير للتعريف صالات

CERTIFICATION 
2016 

 2016 طاراتاإل  وتكوين املرجعّية إلرساء ةد  املع   ةعالميّ اإل  التطبيقة تحيين

 2016  املسداة اإلدارّية الخدمات جودة يضمن متكامل نظام إرساء

 بوظيفة املتعلقة ةاملعرفيّ  املجاالت مختلف في جهوّية عمل فرق  كوينت

 البرمجة
2016-2017 

اته وتطوير التدقيق دور تفعيل 4.4.9
ّ
 آلي
 روزنامة اإلجناز اإلجراءات

 2016 إرساء وظيفة التدقيق صلب وزارة التربية في إطار مراجعة الهيكلة الحالّية

قين وطرق انتدابهم
ّ
 2016 تحديد املالمح املهنّية للمدق

قا في مجال الجودة60تكوين 
ّ
 2017 مدق

قين تشمل مختلف املستويات
ّ
 2017 وضع استراتيجّية عمل للمدق
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سات أداء لتقييم منظومة إرساء 5.4.9
ّ
ة املؤس

ّ
 الرتبوي

 

ة التقييمات يف تونس مرتبة طويرت 6.4.9
ّ
 الدولي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 2016 الضعف نقاط وتحليل الدولّية التقييمات في التالميذ نتائج قراءة

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 املرجعّية على اعتمادا التربوّية املؤّسسات داءأ لتقييم مرجعّية إعداد

 للجودة الوطنّية
2016 

  مختلف تكوين
ّ
 2017 للغرض ةاملعّد  للمرجعّية وفقا التقييم عملّية في ليناملتدخ

ة ضبط
ّ
 2017 التربوّية لمؤّسساتل دورّي  لتقييم عمل خط

 2018 داءاأل  على القدرة تطوير بغرض التقييم تقارير استثمار

 ةدراسيّ  اميّ أ تنظيمتطوير مجال البحث في نتائجها و و  التقييم تقارير نشر

 حولها
2018 

 2016 تهامنهجيّ  في التربوّي  طاراإل  وتكوين الدولّية بالتقييمات التعريف

زمة االعتمادات توفير
ّ

 2016 التقييمات هذه في للمشاركة الال

 2016 الدولّية التقييمات ةمنهجيّ  تعتمد وطنّية تقييمات إجراء

ة والدراسات البحوث دعم 7.4.9
ّ
  يف االستشرافي

ّ
  الواقع تطوير جاهات

ّ
 جوانبه خمتلف يف الرتبوي

 روزنامة اإلجناز اإلجراءات
 الهيكلة مراجعة إطار في التربية وزارة صلب االستشراف وظيفة إرساء

 الحالية
2016 

 2017-2016 االستشراف وظيفة لتأمين االختصاصات متعددة عمل فرق  تكوين
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 مجاالت في ةاالستراتيجيّ  للدراسات الوطنيّ  املعهد مع شراكة عالقة إرساء

  ةقطاعيّ  ةاستشرافيّ  دراسات وإعداد التكوين
2016 

 

ة 
ّ
ة  إلصالح املنظومة الرتبوي

ّ
ة التقديري

ّ
 الكلفة املالي

 

م  4105املالية املباشرة إلصالح املنظومة التربوّية بـــــــــــ  تقّدر الكلفة 

ع حسب األهداف االستراتيجّية على النحو التالي:
ّ
 د، تتوز

 
ّ
 تقدير الكلفة املالية ) مليون دينار( اهلدف االسرتاتيجي

 م د 175 الفرص وتكافؤ اإلنصاف مبدأ تحقيق

 م د 320 مراجعة الخارطة املدرسّية

 م د 430 البشرّية املوارد كفايات تطوير

مين مكتسبات تطوير
ّ
ماتهم وتجويد املتعل

ّ
 م د 650 تعل

 م د 440 املدرسّية الحياة تطوير

 م د 650 والثانوّي  اإلعدادّي  التعليم هيكلة إعادة

 عن واالنقطاع املدرس يّ  للفشل التصّدي

 الّدراسة

 م د 70

 املعلومات تكنولوجّيات توظيف تطوير

صال
ّ
 (للجميع رقمّي  حّل ) واالت

 م د 950

 صلب الّرشيدة الحوكمة مبادئ تكريس

 التربوّية املنظومة

 م د 420

 م د 4105 املجموع العام

5.
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قّدر الكلفة املالّية للبرامج واملشاريع الجديدة 
 
وفي هذا اإلطار، ت

فق بشأنها واملرّسمة على العنوان الثاني على امتداد الفترة 
ّ
 2020-2016املت

م د. وبذلك تبلغ نسبة االستثمار بعنوان التحديث، املخّصصة  2645بـــــــــــــــــ 

صيانة واقتناء التجهيزات للبناءات الجديدة والتوسعات والتعّهد وال

العادّية والتعليمّية التربوّية واإلعالمّية )املدرسة الرقمية( وتعويض 

الت االجتماعية وغيرها، بـــحوالي 
ّ
باملائة  65القديمة منها والتكوين والتدخ

-2016من إجمالّي كلفة اإلصالح التربوّي املزمع تنفيذه على امتداد الفترة 

 ـ  2020

املبذول من قبل املجموعة الوطنّية لتمويل إصالح ورغم املجهود 

باملائة في النسق  75املنظومة التربوّية وذلك من خالل الزيادة بما يزيد عن 

م.د ممكنة  1500م.د عوضا عن  2645العادّي للبرمجة. إذ تّم ترسيم 

 املرّسم يبقى دون االحتياجات الفعلّية بكثير.
ّ
 خالل الخماسّية املقبلة. فإن

 

ن هنا، يبقى الرهان األوكد والتحّدي األكبر على املدى القصير وم

ن من تعبئة املوارد الوطنّية، وذلك لتوفير 
ّ
م.د ككلفة  1460هو التمك

ز اإلصالح التربوّي في مراحله  نج  ضرورّية مستوجبة ينبغي تأمينها حتى ي 

عات املجتمع التونس ّي. ويمكن في هذا ا
ّ
لباب األساسّية بما يتالءم مع تطل

االنفتاح على الشراكات مع القطاع الخاّص والنسيج الجمعياتّي 

مات الوطنّية مع إيجاد مصادر أخرى للتمويل من قبيل املوارد 
ّ
واملنظ

ص مواردها للمجهود  خص 
 
الذاتّية الناجمة عن إسداء خدمات بمقابل ت

به اإلصالح.
ّ
 االستثنائّي الذي يتطل
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 خامتة 
ة تاريخّية هاّمة، استفاد فيها 

ّ
 هذا اإلصالح التربوّي محط

ّ
إن

املساهمون فيه من مناخ الحرّية لتقييم واقع املنظومة التربوّية بمسؤولّية 

وموضوعّية وشفافّية، بعيدا عن كّل التضييقات أو اإلكراهات 

 اإليديولوجّية أو السياسّية، ولتخّير أقوم املسالك لالنخراط في املستقبل،

قتها مدرستنا التونسّية 
ّ
وفي وعينا الجمعّي رصيد من املكاسب حق

العصرّية، وفي وجداننا طموح لالرتقاء بأداء هذه املدرسة لتأسيس شروط 

التطّور واالزدهار وبناء األمل في وطن له مكانة متمّيزة بين األمم ومواطن 

ر ووجدان حّي مشبع بقيم الحّق 
ّ
مسؤول فاعل بيد تعمل وعقل يفك

 والعدل والخير والجمال.

لقد راهنت الدولة التونسّية الحديثة دوما على اإلنسان، فاعتبرته 

ثروتها الحقيقّية التي ال تنضب، وقد لعبت املدرسة دورا مركزّيا في إنجاح 

هذا الرهان بإعداد األجيال املتعاقبة الكتساب املعارف وإنتاج الثروة. 

ك  وقدر املدرسة اليوم أن تواصل رهانها
ّ
على العنصر البشرّي، تعّده لتمل

 
ّ
 أن

ّ
مقّومات املواطنة واكتساب املعارف املستجّدة واملهارات املتطّورة، إال

هذا الجهد الذي تقبل عليه املدرسة يستدعي ثقة من الجميع بدورها 

دة التي طاملا كانت 
ّ
وتثمينا لقيمة العمل والكّد والجّد، تلك القيمة املتأك

لتونسّية، فمن دونها يبقى هذا املشروع الطموح في خانة ميزة التونس ّي وا

 2002النوايا الحسنة وتتواصل تلك املفارقة املزعجة التي طبعت إصالح 

وامتّدت إلى السنوات األخيرة في مجاالت عديدة، نعني الفجوة بين 
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النصوص املتقنة واألقوال املنّمقة من ناحية، وبين املمارسة واإلنجاز من 

 ية.  ناحية ثان

لقد كان هذا املشروع وليد التفاعل االجتماعّي الواسع رسمّيا 

لد من رحم املشاركة وكان ثمرة شرعّية للحوار املسؤول،  وشعبّيا، فقد و 

يه والعمل على صونه وتوفير املوارد املادّية 
ّ
 االلتزام به وتبن

ّ
لذلك فإن

وزارة التربية  الضرورّية إلرسائه، وتنفيذه ومرافقة مراحل إنجازه، يتجاوز 

ل بااللتفاف حول هذا 
ّ
ة هياكله، فهو املوك

ّ
ليشمل املجتمع ككّل بكاف

يه وإنجاحه، به يفتح آفاق عصر جديد للتربية 
ّ
املشروع الوطنّي وتبن

ر بمستقبل سيكون بفضل جهد
ّ

أبنائه وبناته  والوطن واملواطن ويبش

 واعدا.

ة الفاعلين 
ّ
 وزارة التربية إذ تطرح على كاف

ّ
الوطنّيين مشروعها إن

اءة 
ّ
إلصالح املنظومة التربوّية لتعّبر عن انفتاحها الكامل على اآلراء البن

لي 
ّ
والتصّورات املخصبة الّصادرة عن السادة نّواب الشعب وعن ممث

مات الوطنّية وعن املجتمع املدنّي السياس ّي و
ّ
وعن الخبراء  الجمعّياتي املنظ

 املشهود لهم بالكفاءة لالستنارة بآرائهم ملا فيه خير التربية والوطن.
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