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 وزارة ة ناقشة مشروع ميزاني  م في إطار
 
واب الت   ،2021 لسنةربية بمجلس الن 

 
فتحي د وزير التربية أك

 
 
 الوزارة ستستأنف مشروع ال  أن   ،وتيسل

 
ى طار مقاربة تهدف الإفي  ،عاون مع شركائهاربوي بالت  صلح الت

 عتبرا أن هذا ال م  ، عليم في تونستطوير الت  
 
 .نجازهاإن ة يتعي  ة مصيري  ل مهم  صلح يمث

ق بو 
 
عليمفيما يتعل  ، برامج الت 

 
البرامج ة أشرفت على تخفيف ة مختص  بيداغوجي   اأن لجان  الوزير د أك

الة الغفران ألبي العلء املعري من لغاء تدريس رسإة هت للوزارة على خلفي  ج  ه على انتقادات و  وذلك في رد  

جراء ال  أن   ماب ،عليملت  خفيف شملت مختلف سنوات اة الت  أن عملي   اعتبر م   ،ببرنامج الباكالوريا آدا

 دريس طيلة فترة الحجر الص  ار انقطاع الت  لى تجاوز آثإيهدف 
 
البلد، نافيا مخاوف  اشتهاامل التي عحي الش

 م  و  من حرية الفكر املس   من بعضال
 
 جمهوري  ستبقى مدرسة ال"املدرسة  أن   داؤك

 
واطنة وال مجال ة وامل

 سها".ييلتس



 

 للمدارس االبتدائية "ةمجامع مالي  "حداث إ التربية عزم وزارةعن  ،خلل الجلسة ،كما أعلن الوزير

 ة واواالعدادي  
 
سنادها صفة إلى إجراء يهدف إفي  ،تلميذ 400من  أقل   تضم  التي  انويةملعاهد الث

 و  ةة املالي  االستقللي  
 
نو  .يانةدرتها على تمويل نفقات الص  دعم ق  هذه املجامع ست   أن   بي 

 
سات ن املؤس  مك

 
 
ة هذه املجامع كما ل ميزاني  الوزارة ستمو   لى أن  إ شيرام   ،عات لفائدتهابر  تفاع بالهبات والت  ربوية من االنالت

 .قب مصاريف عمومي  تعزيزها بمرا سيتم  

يانة ضمن شركة مقاوالت للقيام بأشغال الص   68وأفاد في سياق آخر، أن الوزارة ستتعاقد مع 

 نجاز صفقات ضمن هذا البرنامج سي  إ أن   عتبرا، م  "ل جديد من الباعثينجي"برنامج 
 
 مك

 
سريع في ن من الت

 يانة باملؤس  هيئة والص  نجاز مشاريع الت  إ
 
  .ربويةسات الت

 

 
 

 

  



 

ال تفي باالحتياجات  2021زارة املرصودة لسنة ميزانية الو  بأن  خلل الجلسة، وزير التربية،  وأقر  

احتية، منية الت  ي تأهيل الب  ف  أ قر 
 
عن طريق الهبات  ،ةضافي  إيجاد موارد تمويل إن العمل على ه يتعي  ن

  .وليعاون الد  برعات والت  والت  
 
 ع أن يكون تأثير ضعف الن  وتوق

 
 722رة ب املقد   ،هة للستثماروج  فقات امل

 نإكبيرا على مستوى  ،مليون دينار
 
  را في املقابل عن األملعب  ربوية، م  جاز املشاريع الت

 
ق الوزارة في في أن تتوف

 ضافية لدعم املؤس  إة تعبئة موارد مالي  
 
 سات الت

 
 2ة مساهمات بقيمة ت البنوك الخاص  ربوية بعدما ضخ

 مليون دينار لدعم هذه املؤس  
 
عات مقابل تبر   ،مليون دينار 4ر املجتمع املدني تمويلت بسات وكذلك وف

رت
 .الخاص  أمين ألف دينار من شركات الت   456ب قد 

 

 

 


