
 

 6102جويلية  9السبت          الجمهورية التونسية

     وزارة التربية

 مكتب االعالم

 

 بالغ

 

سم بالحرص على ترجمة تطلعات الشعب التونسي إلصالح المدرسة في مناخ ات  

شاركية منهجا يسمح بإغناء تجربة رائدة وضعت على التونسية والتمسك بالمقاربة الت  

قة يمقراطي القائم على القناعة بأن العمل الجماعي هو مصدر طاقة خال  المحك الخيار الد  

: يوم، انعقدت وفي مناخ من الثقة المتبادلة ،راتصو  والت  ومعين ال ينضب من األفكار 

جلسة عمل بين األطراف الثالثة الراعية للحوار الوطني حول   6102جويلية  4ن ياالثن

ظ يد حفي  ربية والس  ر عن وزارة الت  إصالح المنظومة التربوية يتقدمها السيد معز بوبك  

حسين عن المعهد العربي  يد عبد الباسط بنغل والس  ونسي للش  الت   حاد العام  ظ عن االت  حفي  

وذلك في تعزيز هذا العمل التشاركي مزيد االتفاق على  تم   وبعد النقاش،. نسان لحقوق اإل

 :  المجاالت التالي ة

 ةالتمثيلي – 0

توسيع تمثيلية األطراف الراعية للحوار حول إصالح المنظومة التربوية في هياكل 

 :قيادة اللجان الفنية اآلتية 

 الزمن المدرسي -

 الحياة المدرسية -

 التشريعات والقوانين -

 الحوكمة -

 

 ماإلعال – 6

التواصل مع مهام وتكليفها وحدها بة تفعيل لجنة اإلعالم الوطنية ثالثية التركيب

مختلف وسائل اإلعالم والهيئات والجمعيات والمنظمات للتعريف بمخرجات عمل اللجان 

أجرأة مخرجات الحوار حول إصالح المنظومة التربوية وشرحها الفنية التي تنكب على 



 

أي عام وطني داعم ومساند للحوار، وتفسيرها والترويج لها بما يساعد على تشكيل ر

 .ين لمحصولهمتب محتضن لمخرجاته

 

 يتعزيز آليات العمل التشارك – 3

اعتبار اللجان الفنية التي تضطلع بمهام أجرأة مخرجات الحوار حول إصالح  -

 .التربوية أطرا وأدوات مستوعبة ومجسدة للعمل التشاركي المنظومة 

خويل اللجان الفنية صالحيات تنظيمية واسعة تتصل بمجال اختصاصها وذلك ت -

يد قالتربية والتعلى قاعدة االلتزام التام بمخرجات الحوار حول إصالح 

نوفمبر ) بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة التي تضمنها التقرير الوطني 

6102 ) 

اعتماد ناتج عمل اللجان الفنية متى كان موضوع توافق بين األطراف المشكلة  -

 .لها تجسمه محاضر الجلسات والتقرير العام للجنة 

لقضايا الخالفية التي تعذر تتولى لجنة قيادة اإلصالح التربوي الفصل في ا -

 تطويقها في إطار اللجان الفنية

 

 ةإنهاء أشغال اللجان الفني – 4

 :بهدف  6102جويلية   02و 02تنظيم ندوة وطنية بالمركز الدولي للغات البحيرة يومي 

 استكمال الحوار في إطار اللجان الفنية -

 .ا والمصادقة عليها تقديم التقارير العامة للجان الفنية التي أنهت أعماله -

إبداء الرأي في الخطة االستراتيجية اإلعالمية التي ستعرضها اللجنة الوطنية  -

 .لإلعالم 

وار األطراف الثالثة الراعية للحعقد ندوة صحفية بعد الندوة الوطنية تؤثثها  -

 .حول اإلصالح التربوي يقدم خاللها التقرير العام لعمل اللجان الفنية 

 


