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  :تقديم
من إرساء قواعد النظام الرتبوي التونسي الذي  1958سنة ات الرتبوية املتتالية منذ صالحاإل ت مّكن

نوع من  ميقراطّية التعليم بفتح أبواب املدرسة التونسّية أمام مجيـع األطــفال دون أيعمل على حتقيق مبدأ د
يته ووضع له األطر املاديّة واألدبّية الكفيلة حبسن سريه وضمان تطّوره كما أقّر جمانّية التعليم وإجبار . تمييـزال

 حتقيق التنميةتتمثل أساسا يف املبادئ مرتكزا يف ذلك على مجلة من  حّىت يساهم بفعالّية يف بناء جمتمع عصري

ضمان العدالة االجتماعّية بتكافؤ الفرص لكافة الشّبان يف خمتلف أحناء و  عن طريق النهوض باإلنسان
  .اجلمهوريّة
  
على حتقيق العنصر باألساس  ركزتت حركية دائمةشهدت املنظومة الرتبوية التونسية  منذ ذلك التاريخو 

خصصت اموعة حيث من خالل توسيع خارطة املؤسسات الرتبوية بكل أنواعها  ليميةالكمي يف العملية التع
 من %4,5و   %15,5فاقت  الرتبية لقطاع للدولة العامة امليزانية من هاما جزءا االستقالل الوطنية منذ

 99.4 بلغت التعليم، حىتب نيلتحقيف ارتفاع نسبة امل، تتجلى باألساس الرتبية لقطاع اخلام القومي الناتج
سنوات بالتساوي بني البنني والبنات، يف  6بالنسبة لألطفال البالغني من العمر 2011/2012سنة  باملائة

عاًما  11و 6التعليم األساسي بني األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  مبدارس التمدرسحني بلغت نسبة 
  .باملائة 99.0

  
اجلامعي و  جماالت خمتلفة متتد إىل كل من التعليم املدرسي متثل املنظومة الرتبوية مفهوما شاسعا يشملو 

 سيتناول التعليم التقريرهذا  نظرا ال اختصاص وزارة الرتبية، فإنو . إضافة إىل تعليم الكبار والتكوين املهين
أن التعليم علما و  .التعليم الثانويو  التعليم األساسي:   مرحلتني أساسيتني يشملفحسب الذي املدرسي 

التعليم االبتدائي والتعليم و  )قبل املدرسة(التحضريية السنة ساسي يشمل مراحل متعددة تتمثل يف األ
  .اإلعدادي

  
اآلليات اليت تستعملها وزارة و جتليات حقوق اإلنسان يف التعليم املدرسي  وسيتعرض التقرير إىل أهم

ة والبيداغوجي ةالتشريعي وانبل اجلوذلك من خال لضمان حقوق كل املتدخلني يف العملية الرتبويةالرتبية 

  .والتنظيمية
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  :من خالل الجانب التشريعيحقوق اإلنسان  -1
 حديثا تكوينا شباا وبتكوين باملدرسة حتما ميرّ  مستقبلها بناء أن االستقالل منذ تونس أدركت

 مطلقة، أولوية منه فجعلت اهتماماا صدارة يف التعليم وضعت املنطلق هذا ومن. العصر ملقتضيات يستجيب
   .نتائج كمية على درجة من األمهية ذلك بفضل بالدنا حّققت وقد. إمكاناا األوفر من اجلانب له وسّخرت

 ولوسائل وللمؤسسات للعقليات شامل تأهيل من العوملة حتديات تقتضيه وما العشرين القرن ايات ومع
اجلديدة اليت دف باألساس إىل بلوغ نتائج نوعية  املرحلة روطش وفق وبرسالتها باملدرسة االهتمام جتّدد اإلنتاج،

  .من خالل حتقيق اجلودة

 ت جودة التعلم يف املنظومة الرتبوية رهانا أساسيا ال يقلّ بعد استكمال اإلجنازات الكمية، أصبحف
  .ختلفةمن نسب االنقطاع يف مراحل التعلم امل أمهية عن مشولية التعليم وإجباريته وجمانيته واحلدّ 

 1991اإلصالح الرتبوي لسنة وهلما أ متتاليني إصالحنيوهلذا الغرض شهد النظام الرتبوي الّتونسي 
، مشال هيكلته ومناهج التعليم وحمتوياته، ونظام االمتحانات والّتوجيه املدرسي، 2002إصالح سنة ثانيهما و 

  .همومنظومة التكوين املستمر وكذلك تراتيب انتداب املدرسني وترقيت
إىل إحداث نقلة نوعّية قصد توفري تعليم جّيد للجميع ميّكن من تطوير  ناإلصالحايهدف هذان 

قدرات الّتالميذ الفكريّة فضًال عن إكسام كفايات مستدامة تدعم التعّلم الذايت والّتعليم مدى احلياة 
مي لديهم قدرات ومهارات تساعد وتؤهلهم لإللتحاق مبسالك الّتكوين املهين أو مواصلة الّتعليم العايل وتن

 . على االخنراط يف اتمع

الذي عوض قانون الرتبوي  بالنظام املتعّلق 1991 جويلية 29املؤرخ يف  65عدد قانون المّثل  قدو 
حققت خالهلا املدرسة التونسّية الكثري  تتوجيا للمرحلة التأسيسّية الّيت انطلقت غداة االستقالل 1958نوفمرب

 ازات واملكاسب لكن ويف خامتة هذه املرحلة أضحت عاجزة عن مواكبة التطورات والتحوالت العاملّيةمن اإلجن
   :على مبدأين أساسني  إعتمادااملتسارعة فأصبح إصالحها ضرورة ملّحة 

 تقوم حّىت  وتفعيلها الرتبويّة للمنظومة الروح وإعادة وأحياؤها التونسّية املدرسة وضع تصحيح : أوال
  .واملعاصرة اهلّوية بني ورابط والرقي التقّدم حنو كقاطرة الطبيعي بدورها

 حمتواه يف ومعّرب عشر السادسة حّىت  إجباري سنوات تسع ومدته األساسي التعليم بعث : ثانيا
 ةاحليا لدخول التكوين يف لالخنراط أو والعايل الثانوي التعليم ملواصلة  الضروريّة املعارف مزاوليه منح على وقادر
  . املهنّية

من حتّسن يف مردود املدرسة  1991مّكنت العشريّة األوىل لتطبيق اإلصالح الرتبوي لسنة وقد 
عدد املغادرين ملقاعد الدراسة دون مؤهالت  كما ارتفع أيضاالتونسّية غري أن نسب الفشل ظّلت مرتفعة  
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خذة يف حاجة مستمرّة للمراجعة اة إلصالح الزال طويال وأن اإلجراءات املتر اّكد أن مساأمما  ،حقيقّية
  . جياو رهانات العوملة ومسايرة التطورات املتسارعة عامليا يف جماالت العلوم والتكنول

يف هذا  صدروقد . هذه الّرهانات رفع 2002حاول اإلصالح الّرتبوي لسنة ، وملواكبة هذه التحوالت
على أن تؤمن املدرسة تكوين وأكد  2002 يف جويلية املدرسي للرتبية والتعليم التوجيهي القانوناإلطار، 

املتعلمني تكوينا متينا متوازنا متعدد األبعاد وتساعدهم على امتالك املعارف واكتساب الكفايات اليت تؤهلهم 
للمشاركة الفاعلة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعلم مدى احلياة واملسامهة يف إرساء جمتمع حر 

  .دميقراطي قادر على مواكبة احلداثة  والتقدم
  :المبادئ الجوهرية لهذا القانون حول وتمحورت

 من إجباري والتعليم مطلقة وطنّية أولويّة الرتبية" األول أن إذ ينص الفصل :مطلقة وطنّية أولوية التربية �
 أساس على فيه متييز ال التونسيني لكل مضمون أساسي حقّ  وهو عشر، الّسادسة سن إىل الّسادسة سن

 ".واموعة األفراد به االضطالع يف يشرتك واجب وهو الّدين، أو الّلون أو االجتماعي األصل أو اجلنس

 ضعاف من وخاصة التالميذ لكل الدولة التعليم و مساعدة حبق التمّتع يف فعلّيا متكافئة فرص توفري �
 يف هم من لكل العمومّية الرتبويّة باملؤّسسات جمانا لّتعليما حقّ  الّدولة تضمن ": الرّابع إذ ينص الفصل: احلال
 طبيعّية بصورة متواصلة الدراسة أن طاملا احلقّ  ذا للتمّتع متكافئة فرصا التالميذ جلميع وتوّفر الّدراسة سنّ 

 ذوي من لألطفال املالئمة الظروف توفري على الّدولة وتسهر. العمل ا اجلاري الّرتاتيب وفق وذلك
 متواضعة أسر إىل ينتمون الذين للّتالميذ اإلعانة الّدولة ومتنح. الّتعليم حبقّ  للتمّتع اخلصوصّية االحتياجات

  ."الدخل
 .منها واالستفادة احلديثة التكنولوجّيات مع التعامل حسن من املتعّلمني متكني �

  "لميذ حمور العملية الرتبويةالت" حيث ينص الفصل الثاين أن  : الرتبويّة املؤسسة يف فاعل طرف التلميذ �

 تعمل ": الّتاسع يف هذا الصدد وينص الفصل: وأبعادها معانيها بكل اجلودة ثقافة حتقيق على احلرص �
 نظريّة ومعارف عاّمة ثقافة اكتساب يُتيح للجميع جّيد تعليم ضمان على الّتعليمّية، وظيفتها إطار يف املدرسة،
 ."املعرفة جمتمع يف واالخنراط الّذايت التعّلم على قدرام وتطوير تعّلمنيامل مواهب تنمية من وميّكن وعملّية

النص  خاللمن ة تكريس املبادئ العامة حلقوق اإلنسان تبدو جليّ وبناءا عليه ميكن أن نستخلص أن 
مالمح حيث تستمّد املدرسة التونسية أهم  ).القانون التوجيهي للرتبية والتعليم املدرسي( الرتبوي القانوين

وهو مبدأ ". املساواة الفعلية بني مجيع املواطنني يف احلقوق و الواجبات"مشروعيتها من املبدأ العام املتمثل يف 
تكّرسه الربامج واآلليات الرتبوية عرب جتسيدها ملفهوم املساواة والعدالة االجتماعّية الرتبويّة وتكافؤ الفرص 

  .التعليمّية يف النجاح والتميز
أخرى تشهد املؤسسة الرتبوية التونسية حتّوالت عميقة تعود إىل التطّور النوعّي يف الرتكيبة  ومن ناحية

كما أّن املدرسة أصبحت اليوم . مالحمهم و انتظارامسلوكيام و النفسية واالجتماعية للتالميذ والختالف 
واة مثل هذه . ع عليها التونسيونعرضة ملا جيري يف حميطها من سلوكيات ال تتوافق أحيانا مع القيم اليت أمج
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الوضعيات والظواهر شرعت الوزارة  يف وضع خطة على املدى املتوسط والبعيد دف إىل تطوير احلياة 
املدرسية وإرساء قواعد العيش معا، حىت ال تبقى املدرسة جمرد فضاء للتعّلم وتلقي املعارف، بل تضطلع بوظيفة 

مقومات الشخصية الفردية واجلماعية للتلميذ وجعله قادرا على النجاح وفاعال يف  وتطوير الرتبية على املواطنة
بتاريخ  2437املنظم للحياة املدرسية عدد  اإلطاري األمرويف هذا السياق صدر . بيئته يعرف حقوقه وواجباته

مل يتم  ةية العمليّ غري أنه من الناح .والذي  يضبط مبادئ  وقواعد وآليات  احلياة املدرسية 2004أكتوبر  19
حتقيق األهداف املنشودة يف هذا اال، إذ أن مشاركة التالميذ يف خمتلف األنشطة الثقافية واالجتماعية 
والرياضية بقيت دون املستوى املؤمل وذلك بالنظر إىل أمهية احلياة املدرسية وتأثريها اإلجيايب يف جودة العملية 

  .لم لدى الناشئةالرتبوية ويف مسارات التعليم والتع
باإلضافة إىل هذا، ميكن القول بأن تطبيق ما جاء به النص القانوين املنظم لقطاع الرتبية، أي القانون 

، يعرف مجلة من االشكاليات املتعلقة خاصة بتنفيذ البنود 2002التوجيهي للرتبية والتعليم املدرسي لسنة 
  .   ة قصد حتقيق اجلودة الشاملةاخلاصة بإجبارية التعليم واالرتقاء بأداء املنظوم

  :من خالل الجانب البيداغوجيحقوق اإلنسان  -2
وتعمل يف إطار وظيفتها الرتبوية بالتعاون مع . تضطلع املدرسة بوظائف الرتبية والتعليم والتأهيل

سؤولية األولياء ويف تكامل مع األسرة، على تربية الناشئة على األخالق احلميدة والسلوك القومي وروح امل
كما تعمل يف إطار وظيفتها التعليمية، على ضمان تعليم جّيد للجميع يتيح اكتساب ثقافة عامة . واملبادرة

ومعارف نظرية وعلمية وميّكن من تنمية مواهب املتعلمني وتطوير قدرام على التعّلم الذايت واالخنراط يف جمتمع 
ة، إىل تنمية كفايات ومهارات لدى خرجيها حسب سن وتسعى املدرسة يف إطار وظيفتها التأهيليّ . املعرفة

التلميذ واملرحلة التعليمية وتتوىل مؤسسات التكوين املهين والتعليم العايل تطوير هذه الكفايات واملهارات 
  . الحقا

ويف هذا اإلطار يتّم العمل على جتسيم مجلة من اآلليات والربامج اليت ترتجم مسامهة املنظومة الرتبوية 
جمال النهوض حبقوق اإلنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص واالرتقاء باملمارسات املتعّلقة حبّقه يف يف 

   :هذه اآلليات والربامج يف ما يليأهم وتتمثل  .الرتبية والتعّلم

  تطوير الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية �

قادًرا على حتقيق كل ما يستهدفه  تأمني جودة الفعل الرتبوي وجعله القول أن ميكنال ، ا يف هذاو 
والبقاء  ظاهرة االنقطاع املدرسي التقليص منويف مقدمتها يف جمال تكريس مبادئ حقوق اإلنسان من مقاصد 

يف مقاعد الدراسة حىت امتالك الكفاءات والقدرات األساسية ملواصلة الدراسة يف مراحل الحقة أو الدخول 
تطوير احلياة املدرسية داخل  يبقى رهني، احلياة االجتماعية واملهنيةإىل سوق الشغل ومن مثة النجاح يف 

املؤسسات الرتبوية من خالل تنويع أنشطتها وجتويد ما تقدمه من خمتلف اخلدمات مع جعلها أكثر انفتاحا 
  .على حميطها وأكثر تفاعال مع مستجدات عصرها
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حلياة املدرسية مبا جيعل منها فضاء ومن أجل حتقيق هذا التوجه، تكثّفت اجلهود من أجل تطوير ا
متاحا لالرتقاء بالتنشئة االجتماعية للتلميذ وإطارا لتنمية شخصية املتعلم ومواهبه عالوة على التمّرس بالعيش 

  : وتعددت اإلجراءات املتخذة لتحقيق هذه املقاصد، نذكر منها . اجلماعي

الس البيداغوجي  على غرار يإرساء هياكل احلوار والتشاور داخل الوسط املدرسإقرار  �
 جملس املؤسسة،و  للمدرسني

إعطاء هامش من التصرف ملدير املؤسسة الرتبوية مبا يسمح له باملبادرة واالبتكار والتعاون مع  �
تبعا ملا متليه احلاجيات الفعلية " مشروع املؤسسة"خمتلف أعضاء األسرة الرتبوية من أجل وضع 

 يطها االجتماعي واجلغرايف،للمؤسسة واخلصوصيات املميزة حمل

عرب  –لدعم إسهام التالميذ وإشراكهم ) السنتان اخلامسة والسادسة( انتخاب نواب األقسام  �
 يف تدبّر خمتلف شؤون احلياة املدرسية،  –نوام 

توسيع شبكة نوادي التنشيط الثقايف ملا ميكن هلذه النوادي أن تقدمه من أنشطة موازية من شأا  �
 لفعل الرتبوي التعليمي،أن تدعم ا

 دعم انفتاح املدرسة على حميطها قصد تنشيط قنوات التواصل بينهما، �

إقرار برنامج للّرحالت املدرسية دف خلق روافد إضافية لدعم الفعل الرتبوي التعليمي ومتكينه  �
 من جتاوز حدود املؤسسة الرتبوية،

وجعلها تشمل خمتلف ااالت واملسائل  تنشيط منابر احلوار والتواصل داخل املؤسسات الرتبوية �
 ذات العالقة باحلياة املدرسية،

تعميم النوادي الثقافية والرياضية والصحية واملرورية والبيئية يف إطار الشراكة مع مواصلة  �
 املنظمات واهلياكل املعنية،

رغبات دعم األنشطة الثقافية يف الوسط املدرسي وإعادة النظر يف براجمها حىت تتالءم مع  �
 التالميذ وتنجح يف استقطام،

تكثيف خاليا العمل االجتماعي يف الوسط املدرسي قصد الوقاية من االنقطاع املبكر عن  �
 .الدراسة وذلك مبتابعة احلاالت االجتماعية ومعاجلة األسباب اليت حتول دون جناح التلميذ

والتعاون " احلدائق البيئة املدرسية" توسيع شبكة مدارس التنمية املستدمية ودعم الربنامج الوطين  �
  .مع اجلمعيات البيئية

وعندما يلتحق التالميذ باملرحلة الثانية من التعليم األساسي وبالتعليم الثانوي يكونون قد جتاوزوا 
بعض التالميذ  جرّاء ما يضطرب سلوك إذ  مرحلة الطفولة الثانية ودخلوا يف طور حّساس من أطوار منّوهم

بعثت وزارة الرتبية مكاتب لإلصغاء  هذا االويف  .غّريات جسمانية ونفسية ترتبط بفرتة املراهقةيعيشونه من ت
واإلرشاد بعدد من املدارس اإلعدادية واملعاهد متثل فضاءات يقصدها التالميذ الذين يشعرون باحلاجة إىل 
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ليهم خمتصون يعملون على تيسري املساعدة أو التوجيه فيعربون عن مشاغلهم يف مناخ مالئم ومريح، ويصغي إ
  .الدراسةمواصلة ضمانا حلقهم يف  تواصلهم مع احمليط املدرسي واالجتماعي

وقد بينت التجربة أن مكاتب اإلصغاء تساهم يف محاية املراهقني من املخاطر الصحية واالنزالقات 
لذلك تقرر تطوير مكاتب . ؤسسةالسلوكية ويف مقاومة اإلخفاق املدرسي، إضافة إىل حتسني املناخ العام بامل

اإلصغاء وتعميمها على مجيع املعاهد واملدارس اإلعدادية باعتبارها آلية ناجعة للتوقي من وضعيات التوتر 
  .وصعوبات التواصل

 380 حوايل إىل 2005/2006مكتبا سنة  237من  اإلصغاء مكاتبشبكة  توسيعهذا وقد مت 
دف ة للتالميذ، ا وذلك ملزيد اإلحاطة الرتبوية واالجتماعية والنفسياحلرص على تفعيل أكثر لدورهمع ، مكتبا

حتسني اجلانب العالئقي بني املتعلمني واملدرسني من جهة والتالميذ من جهة ثانية داخل املؤسسات الرتبوية 
حاطة هذا إىل جانب اإل. من خالل إرساء عقلية التواصل بني التلميذ وحميطه الدراسي واالجتماعي واألسري

إضافة إىل تعّهد التلميذ الذي ميّر بوضعية . يف اإلبان بكل تلميذ حيتاج إىل املساعدة أو اإلرشاد أو التوجيه
حرجة من حياته الشخصية أو االجتماعية أو املدرسية ملساعدته على أن يعي ذاته ويبين شخصيته دعما لثقته 

تنظيم فضاءات حوار / يذ الذين ميرون بصعوبات خمتلفة تعهد التالم. (بقدراته على النجاح يف الدراسة واحلياة
  ).متكني التلميذ من التعبري عن مشاغل شخصيته وذاته/ ذات مواضيع تربوية واجتماعية خمتلفة

 وتأمني والصحية واملرورية والبيئية النوادي الثقافية والرياضية تعميم على العمل كما مت يف نفس اإلطار
ه النوادي جماالت متعددة  مشلت هذ: مع املنظمات واجلمعيات واهلياكل املعنية يف نطاق الشراكة تنشيطها
) اإلعالمية التقنية والبئية( والعلوم والتكنولوجيا ...) السينما –الفنون التشكيلية - املوسيقى –املسرح (كالفنون 

 - الرحالت(رتفيه املدرسي نوادي الو ...) الرتبية الغذائية - الرتبية املرورية –الصحة (  اال اإلجتماعيو 
ألف ناد موزعة بني  13وقد بلغ عدد النوادي املدرسية حوايل ). املباريات املتعددة –اخلرجات البيئية والعلمية 

مجعية  2160ناد للرتبية املرورية و 1470ناد للصحة و 2278ناد للبيئة و 2700ناد للفنون و 4278
  .تلميذا 391878أنشطة هذه النوادي  رياضية مدرسية، وقد بلغ عدد املستفيدين من

دعم اجلانب الرتفيهي الرتبوي يف الوسط املدرسي واملتمثل ويف نفس السياق حرصت الوزارة على 
وقد تطور عدد املستفيدين من برنامج . خاصة يف زيارة املتاحف واملواقع األثرية وكذلك الرحالت املدرسية

 4075كما بلغ أيضا عدد الرحالت املدرسية املنجزة . تلميذ 60000زيارات املتاحف واملواقع االثرية إىل 
  .تلميذا 216910رحلة استفاد منها 

هياكل  هذا وتبقى االشكالية أو املعضلة األساسية أمام تطوير احلياة املدرسية واالرتقاء ا هي تفعيل
وكذلك  وجملس املؤسسةاحلوار والتشاور داخل الوسط املدرسي على غرار الس البيداغوجي للمدرسني 

ضعف اخنراط اإلطار الرتبوي وخاصة منهم املدرسني صلب هذه العملية باإلضافة إىل الزمن املدرسي الذي ال 
لالنصهار التام ) مدرسني وغريهم(يزال طويال ومضنيا ال يرتك جماال للتلميذ ولباقي مكونات العملية الرتبوية 

  .والفاعل يف هذا املسار
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   :تحضيريةالتعميم السنة  �

من منطلق اإلميان بأمهية الرتبية قبل املدرسية ودورها يف بناء شخصية الطفل واالرتقاء بتنشئته 
، ضمن فصله 2002لسنة  االجتماعية وتأهيله للتعليم املدرسي، أقر القانون التوجيهي للرتبية والتعليم املدرسي

كما نص الفصل السابع عشر من نفس " يالسنة التحضريية جزء من التعليم األساس"  الثامن عشر بأن
تعمل الدولة على تعميم السنة التحضريية اليت حتتضن األطفال بني اخلامسة والسادسة من " القانون على أن 

 ".عمرهم  وذلك يف إطار التكامل بني التعليم العمومي ومبادرات اجلماعات احمللية واجلمعيات والقطاع اخلاص
سنوات أينما كانوا جتسيما ملبدأ اإلنصاف بني  5يم السنة التحضريية ألطفال وقد عملت الوزارة على تعم

وتركز تدخل القطاع العمومي يف هذا الباب باألساس يف املناطق الريفية واألحياء الشعبية . اجلهاتاألطفال و 
  .اليت عادة ما يصعب أو ينعدم فيها تدخل القطاع اخلاص العتبارات اقتصادية

باعتبار االستثمارات اهلامة املرصودة سنويا من جمهودات بذلته الدولة  مايد عليه هو وما جيدر التأك 
رغم الصعوبات الكبرية املتمثلة خاصة يف عدم وجود ) قسم سنويا 300معدل (لبناء و يئة أقسام حتضريية 

و . اجلهات يف بعض وكذلك وجود عدد من املدارس ذات الفرق عدد كاف من األطفال لفتح أقسام حتضريية
قصد تشجيع القطاع اخلاص والنسيج اجلمعيايت لالستثمار يف هذا اال، وضعت الوزارة على ذمتهم  قاعات 

  .شاغرة يف املدارس احلكومية الستغالهلا يف بعث أقسام حتضريية يف الوسطني البلدي وغري البلدي
 ء األطفال يف التمتع ذا التعليمهؤالويتمثل تدخل الدولة يف املناطق الريفية واألحياء ضمانا حلق 

  .على غرار أطفال الوسط احلضري، علما وأن الدولة توفر هذا التعليم جمانا لألطفال املعوزين

 2010/2011سنة الدراسية المدرسة خالل  2154بلغ عدد املدارس احملتضنة ألقسام حتضريية هذا وقد 

من جمموع  % 47,7أي بنسبة تغطية تقدر بـ  2001/2002مدرسة سنة  362يف حني مل يكن عددها يتجاوز 

 تطور نسبة املدارس اليت ا سنة حتضرييةبني الرسم البياين التايل و  .عدد املدارس االبتدائية
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طفال سنة  42060بلغ عدد األطفال املسجلني بالسنة التحضريية بالقطاع العمومي 

 تطور تايليبني اجلدول الو .مربيا 2314 فوجا ويسهر على تأطريهم 2335موزعني على  2010/2011

  :عموميبالقطاع المؤشرات السنة التحضريية 
 

 2002/2001 2004/2003 2007/2006 2010/2009 2011/2010 

 2154 2097 1533 924 362 عدد المدارس

 2335 2264 1633 966 386 عدد األفواج

 42060 40576 29910 17839 7667 عدد األطفال

 2314 2264 1633 966 386 عدد المربين

 18,0 17,9 18,3 18,5 19,9 كثافة الفوج

 48,3 48,4 48,0 48,3 48,2 نسبة اإلناث

  

أن املدارس املوجودة يف الوسط الغري بلدي قد حظيت بالنصيب األوفر يف هذا كما جتدر اإلشارة إىل 
  .تحضرييةال من جمموع املدارس االبتدائية احملتضنة لألقسام %59,3اال بنسبة 
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 جملة منطقة غير بلدية منطقة بلدية 

 2116 1251 865 المدارس

 2351 1297 1054 األفواج

 42934 22249 20685 األطفال

 2331 1284 1047 المربون

 18.3 17.2 19.6 متوسط كثافة الفوج

 18.4 17.3 19.7 معدل عدد األطفال للمربي الواحد

التحضريية يف إطار تكامل التعليم العمومي ومبادرات اجلماعات  تتواصل اجلهود لتعميم السنةكما 
 ت، حيث بلغ2002من القانون التوجيهي لسنة  17كما ورد بالفصل   احمللية واجلمعيات والقطاع اخلاص

 خالل السنة الدراسّية% 80,1سنوات  6-5النسبة الصافية لاللتحاق بالسنة التحضريية ألطفال 

  .2008/2009 الدراسّية سنةلل %72,2مقابل   2010/2011

سنوات 6-5النسبة الصافية لاللتحاق بالسنة التحضريية ألطفال   

 

إىل أّن عديد األسباب ال زالت حتول دون تعميم السنة التحضرييّة يف هذا الصدد جتدر اإلشارة و   
ن استثمارات هامة سنويا لبناء ويئة أقسام رغم ما يبذل من جمهودات من قبل الدولة سيما ما يرصد م
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وتتلخص هذه املصاعب خاصة يف عدم وجود العدد الكايف من األطفال املفرتض تسجيلهم وفتح . حتضريية
 اتعاين منهوظاهرة اهلجرة الداخلية والنزوح اليت نتيجة تراجع الوالدات والتشتت السكاين أقسام حتضريية هلم 

 618مدرسة منها  643يفسر وجود العديد من املدارس ذات الفرق واليت تقدر بـ  وهو ما املناطق الريفية
يف  والنسيج اجلمعيايت واتمع املدينهذا فضال عن ضعف مسامهة القطاع اخلاص . مدرسة يف وسط ريفي

معاضدة جمهود الدولة يف هذا االجتاه علما وان الوزارة وضعت على ذمتهم  قاعات شاغرة يف املدارس 
  .حلكومية الستغالهلا يف بعث أقسام حتضريية يف الوسطني البلدي وغري البلديا

وفضال عن دوره احملتشم يف االستثمار يف هذا اال، ال يوفر القطاع اخلاص احلد األدىن من   
ويربز . املعطيات اإلحصائّية الضروريّة لتحديد احلاجيات هلذه املرحلة وضبط خمتلف املؤشرات املتعلّقة ا

نسب التالميذ املرمسني بالسنة األوىل من التعليم األساسي الذين تلقوا حتضريي حسب  ان التليانالبياني انالرمس
   :اجلهة وكذلك نسب املدارس اتضنة للسنة التحضريية حسب اجلهة
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  : التربية الدامجة �

آخر من وجوه تكافؤ الفرص أمام ميّثل الربنامج الوطين لإلدماج املدرسي لألطفال املعوقني وجها 
متش تشاركي أسهمت فيه كل القطاعات واهلياكل ذات  ويقوم هذا الربنامج على. اجلميع لاللتحاق باملدرسة

داخل " املدارس الداجمة" إرساء عدد من  2003/2004مت بداية من مفتتح السنة الدراسية  وقد. العالقة
املدارس وفق نسق مرحلي يقوم على الشراكة بني خمتلف جل اجلهات مع العمل على توسيع خارطة هذه 

كما مشل اإلدماج يف مرحلة الحقة أقسام   .... )اهلياكل املختصة / اتمع املدين / القطاع العمومي( األطراف
 .السنة التحضريية اليت غدت مفتوحة داخل املدارس الداجمة الستقطاب األطفال املعوقني يف سن اخلامسة

  :لربنامج أساسا إىلويهدف هذا ا

o  العمل على توفري الظروف املالئمة لألطفال من ذوي االحتياجات اخلصوصية للتمتع حبق التعليم
مثل غريهم من األطفال وذلك من خالل إرساء شبكة للمدارس الداجمة وتوسيعها تدرجييا ليصل 
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 تاجاتلميذا من ذوي االحتي 1500مدرسة حتتضن حوايل  330عددها إىل ما يزيد عن 
 اخلصوصية ،

o  م الصناعية وتزويدهم مبجموعة منمزيد اإلحاطة باملعلمني يف املدارس الداجمة والرفع من كفاء
 األدلة املرجعية والفنية  اليت مت إعدادها ملساعدم على التعامل الناجع مع كل حاالت اإلعاقة،

o  وزارة الشؤون (مع الوزارات املعنية تطبيق برنامج لتكوين املعلمني باملدارس الداجمة ينجز بالتعاون
بغاية إكسام اخلربة الصناعية ) االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج ووزارة الصحة العمومية

 ".املشروع الرتبوي اإلفرادي" الالزمة العتماد 

o  يف إعداد جمموعة من األدلة املوجهة للويل وملختلف األطراف املعنية بإدماج األطفال املعوقني
 املسار العادي للتعليم،

o  توفري الظروف املادية الالزمة هلذه الشرحية احلساسة من التالميذ مبزيد بناء وجتهيز القاعات
 متعددة االختصاصات ويئة ممرات وبناء مركبات صحية خاصة م،

o ما األطفال املعوقون د ون ختصيص ساعتني أسبوعيا لكل قسم دامج باملدارس االبتدائية ينتفع
 سواهم وتدرجان ضمن موازنة املعلمني مبعدل ساعة ملعلم العربية وساعة ملعلم الفرنسية ،

o  فتح جمموعة من املدارس الداجمة احلاضنة ألقسام السنة التحضريية أمام األطفال املعوقني يف سن
 .اخلامسة

  : التربوية المدارس ذات األولويةبرنامج  �

يف تونس ضمن توجه اسرتاتيجي شامل يهدف إىل  "الرتبويةاملدارس ذات األولوية " يندرج مفهوم
ومن أهم مكّونات هذا التوجه  .بالنسبة إىل اجلميع" تربية جيدة " االرتقاء مبردودية املنظومة الرتبوية وتأمني 

من خالل  اليت تسجل نسب انقطاع ورسوب أكثر من املعدل الوطين املؤسسات الرتبويةبالعمل على العناية 
فكانت  .ما يعرف مببدأ التمييز اإلجيايب عرب تقدمي الدعم اإلضايف ملختلف املدارس احملتاجة هلذا الدعمتكريس 

الداعمة ملختلف املبادئ اليت أقرها النظام الرتبوي يف " اخلطوط األوىل" املدارس ذات األولوية الرتبوية مبثابة
أفضل الظروف للتمتع ذا احلق وفق متش يقوم  تونس واملتمثلة أساسا يف توفري تربية جيدة للجميع وتأمني

  .على اإلنصاف واملساواة
   :ولتطوير هذا التوجه ّمت العمل على 

o قامت الوزارة بدراسة تقييمية باعتماد مؤشرات  حيث الرتبوية ةحتيني خارطة املدارس ذات األولوي
يف مرحلة ثانية حتديد  مثّ ) مدرسة 100(لضبط قائمة املدارس اإلعدادية ذات األولوية الرتبوية 

احلوض " مدرسة اليت تكّون  557قائمة جديدة للمدارس االبتدائية ذات األولوية الرتبوية تضّم 
 للمدارس اإلعدادية املعنية وذلك بعد معاينتها ميدانيا واملصادقة عليها،" البيداغوجي 
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o هذه  د النجاعة علىإضفاء مزيمن خالل  تدعيم آليات اإلحاطة واملرافقة واإلعالم للتلميذ
إعداد دليل للمعلم يوضح  بليات املتمثلة باخلصوص يف استثمار حصص الدعم اإلضايف اآل

 كيفية مساندة ذوي صعوبات التعلم من التالميذ،

o  دعم التكوين يف جمال التعامل مع التالميذ الذين يعانون صعوبات يف التعلم  يف إطار مشروع
 سي،حتسني جودة النظام الرتبوي التون

 30واملقدر حبوايل للربنامج حجم االستثمارات املرصودة  هووما جتدر مالحظته يف هذا الباب  
الذي مكن من تطوير طاقة استيعاب املدارس االبتدائّية واإلعداديّة ذات سنوات و  10مليون دينار خالل 

نجزة وبناء املطاعم املدرسّية األولوية الرتبوية ومن حتسني ظروف الدراسة والعمل ا من خالل التوسيعات امل
ويربز الرسم البياين التايل توزيع نسب املدارس ذات األولوية  .واملراقد وكذلك اقتناء جتهيزات تربوية وبيداغوجّية

  :الرتبوية حسب اجلهات
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هذا وتبقى اشكالية دقة االستهداف وحتديد املدارس املنتمية لبوتقة ذات األولوية قائمة، حيث أنه 
، توجد مدارس ذات مردود ضعيف )تيمس وغريها(ب نتائج دراسة فوج من التالميذ والتقييمات الدولية حس

  .  مصنفة عادية وال تنتفع بالدعم أو بسياسة التمييز اإلجيايب والعكس صحيح

  :األقسام ذات الفرق �

وطنية لنشر التعليم إىل ستينات القرن املاضي كنتيجة لإلرادة ال ذات الفرق يرجع تاريخ ظهور املدارس
بتوفري التعليم جلميع األطفال يف سن التمدرس يف أي نقطة من تراب القاضي وللمبدأ العام يف كل املناطق 

سامهت بعد ذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية  هذا وقد. اجلمهورية ومهما كانت خصوصيتها اجلغرافية
من مجلة املدارس  %16,5 نسبتها حاليادارس إذ فاقت اجلغرافية والرتبوية يف الزيادة يف عدد هذه املو 

   .1984سنة  %8,7مقابل  االبتدائية للبالد
سياسة التنظيم العائلي اليت انتهجتها تونس منذ السنوات األوىل من االستقالل يف تراجع  أدت

جعا يف اليت شهدت ألول مرة ترا 1994/1995الوالدات وقد ظهر ذلك جليا بداية من السنة الدراسية 
ألفا سنويا إىل غاية  45عدد التالميذ املسجلني باملرحلة االبتدائية وتواصل هذا الرتاجع مبعدل 

كما كان العتماد . ليستقر العدد اجلملي للتالميذ يف هذه املرحلة يف حدود املليون تلميذ 2008/2009
جديد للتقييم تأثريا على تطور عدد  تونس املقاربة بالكفايات يف املرحلة االبتدائية وبالتايل اعتماد نظام

  . التالميذ
وكان من بني نتائج كل هذه العوامل إضافة إىل استفحال ظاهرة النزوح واهلجرة من املناطق الداخلية 

املدارس ذات الكثافة املنخفضة جدا مما دفع اموعة من  بروز عددإىل املدن الكربى وخاصة الساحلية منها 
يف فصول مشرتكة خاصة يف ) ثالث مستويات على أقصى تقدير(ميذ مستويات خمتلفة الوطنية إىل جتميع تال

وذلك ضمانا حلق هؤالء األطفال  املناطق الريفية ذات التجمعات السكنية املتباعدة والكثافة السكانية الضعيفة
  . العادية كانت كلفة التلميذ الواحد تتجاوز يف بعض األحيان مخس مرات الكلفةإن  يف التعليم حىت و 

وجتدر اإلشارة إىل أنه من بني أهم العوامل اليت سامهت يف ارتفاع نسبة هذه الشرحية من املدارس هو 
بلغ عدد و . ل مدارس كانت سابقا تدرس بنظام عادي إىل نظام فصول ذات فرق العامل الدميغرايف الذي حوّ 

مدرسة يف  712رسة يف وسط بلدي ومد 35مدرسة منها  747 حاليااملدارس احملتضنة ألقسام ذات فرق 
تلميذا يدرسون  21727فصال منها تباعا  2638تلميذا موزعني على  31687وسط ريفي، تضم مجيعها 
  .معلما 3084ويدرس ذه املدارس .  فصال 1723بنظام الفرق موزعني على 

يف وسط من جمموع املدارس احلاضنة ألقسام ذات فرق توجد  %95.3أن  هذا مع اإلشارة إىل 
ترتّكز و . من جمموع عدد املدارس املوجودة يف الوسط الريفي %26ريفي كما أن هذه املدارس متثل أكثر من 

أساسا يف اجلهات الداخلية ذات الطابع الريفي اليت تتميز بتشتتها السكاين وتباعد مراكز  ذات الفرق املدارس
الفصول رغم كلفته الباهضة من أهم مرتكزات توفري ويعترب هذا النوع من  العمران والتجمعات السكانية فيها
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ويربز الرسم البياين التايل توزيع نسب  .الرتبية للجميع ومتتيع كل األطفال ا مهما كان موقعهم اجلغرايف
   :حتضريية حسب اجلهةاملدارس احملتضنة ألقسام 

  

  :تعزيز مؤشرات الجودة والرفاه البيداغوجي �

جل م اجلودة واالرتقاء مبؤشرات الرفاه البيداغوجي، تواصل العمل على حتسني فيما يتعّلق بـتعزيز دعائ
  :ذات الصلة ؤّشراتامل

 4516مقابل  2011/2012سنة  5988توسيع خارطة املؤسسات الرتبوية ليصل عددها  �

 )%24,6نسبة تطور تساوي ( 1472أي بزيادة قدرها  ،1990/1991سنة 

باالبتدائي  17.2بلغ هذا املؤشر حيث  لمدرس الواحدتقليص معّدل عدد التالميذ ل مواصلة �

  2011/2012باإلعدادي والثانوي سنة  12.7و

باالبتدائي  21.9بلغ هذا املؤشر حيث حتسني متوسط كثافة الفصل يف مجيع املستويات  �

 باإلعدادي والثانوي  26.1و

 100الواحد حوايل بلغ عدد املدرسني للمفقد للمدرسني إذ  البيداغوجي نسب التأطري حتسني �
 باإلعدادي والثانوي 133باالبتدائي و
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التعلمات وترسيخ ثقافة النجاح والتميز مت بعث شبكة مدارس إعدادية منوذجية دعم جودة ل �
الحتضان التالميذ من ذوي املواهب قصد إعدادهم ملواصلة تعّلمهم باملعاهد النموذجية يف 

غ عدد املؤسسات النموذجية خالل السنة الدراسية ااالت العلمية واألدبية والفنية، وقد بل
  . معهدا منوذجيا موزعني على كامل تراب اجلمهورية 14مدرسة إعدادية منوذجية و 17املنقضية 

خاصة يف  إىل تكنولوجيات االتصال واملعلوماتضمانا حلق كل التالميذ أينما كانوا للنفاذ  �
وربطها احلواسيب املؤسسات الرتبوية بمجيع ز جتهياملناطق الريفية املعزولة، مت العمل على 

ناهز املؤّشر (لفصل الواحد جبميع املراحل التعليمية معدل احلواسيب لتطور ، حيث باألنرتنات
كما ناهزت نسبة ، )تلميذا جلميع املراحل التعليمية جمتمعة 25يف هذا الباب حاسوبا لكل 

إىل جانب ذلك تواصل إدماج . ل التعليميةبالمائة في جميع المراح المائةالربط باألنترنات 
و ذلك بالتوازي مع توسيع  تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف تدريس خمتلف مسالك التعليم

شبكة الدروس اليت تقّدمها املدرسة االفرتاضية وإصدار الصيغة الرقمية لكافة برامج املواد 
 .اإلجبارية للسنوات الثالثة والرابعة ثانوي

مسان البيانيان التاليان توزيع املدارس الداجمة حسب اجلهة وتوزيع نسب التالميذ املعوقني يف يربز الر 
  : املدارس الداجمة
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  :توفير اإلقامة واألكلة المدرسية وتحسين ظروفها �

مبرحليت اإلعدادي والثانوي حتسني ظروف اإلقامة باملبيتات املدرسية  توفري على دأبت اموعة الوطنية
البنية األساسية  تعهدصة باجلهات اليت تعترب اإلقامة ا عنصرا أساسيا ملواصلة الدراسة وذلك من خالل خا

دف  الغذائية باملبيتات املدرسيةوجبات لل اليوميةالكلفة  تعديلو  واملطابخجتهيزات املراقد  جتديدو  وصيانتها
وتتوىل الوزارة يف هذا الباب  .قيمني وأنصاف املقيمنيحتسني جودة اخلدمة املقدمة هلذه الفئة من التالميذ أي امل

أيضا تقدمي منح مدرسية ملستحقيها من ضعاف احلال من أبناء األسر حمدودة الدخل ليتمكنوا من التمتع 
وم هذه اخلدمة الرتبوية اهلامة أساسا  .دراستهم ةخبدمات اإلقامة ونصف اإلقامة تسهيال عليهم ملواصل

  .ين من املناطق الريفيةالتالميذ املنحدر 
من خالل  باملدارس االبتدائية املدرسية املطاعمتدعيم شبكة بيف نفس اإلطار  الدولةكما تقوم 

يف املناطق الريفية النائية وباألوساط دعم هذا التمشي وذلك لتقدمي األكلة لتالميذ املدارس االبتدائية  مواصلة
موزعة على  2249بلغ عدد املطاعم بكامل الرتاب التونسي فقد  .وخاصة منها ذات األولوية الرتبويةالفقرية 
على  كما مت العمل يف نفس السياق. 226168مدرسة ويكون بذلك عدد املنتفعني من التالميذ  2249

ويربز  .تدعيم النقل املدرسي وايالئه عناية خاصة وذلك بالتعاون مع اهلياكل املختصة خاصة باملناطق الريفية
يانيان التاليان نسب التغطية باملطاعم املدرسية حسب اجلهة وكذلك نسب التالميذ املنتفعني باألكلة الرمسان الب

  :املدرسية حسب اجلهة
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  :من خالل الجانب التنظيميحقوق اإلنسان  -3
لكل منظوريها ...) مؤسسات تربوية وجتهيزات وغريها(الدولة على توفري اخلدمة الرتبوية بذلك تسهر 

وذلك تناغما مع مقتضيات القانون التوجيهي للرتبية  أو جنس متييز مهما كانت جهة أو وسط إقامتهم دون
كما تعمل على بعث املؤسسات الرتبوية يف كل املناطق السكنية اجلديدة وتسعى قدر . والتعليم املدرسي

للوصول إىل املدرسة إىل أدىن  تقليص معدل املسافة املقطوعة(اإلمكان لتقريب املؤسسة الرتبوية من التالميذ 
  ). حّد ممكن

وحسب مقتضيات القانون التوجيهي للرتبية والتعليم املدرسي تنشئ الدولة مؤسسات التعليم العمومي 
كما ميكن . وتنفق عليها من امليزانية العامة يف مجيع العمليات املتعلقة بالبناء والتجهيز والتهيئة والصيانة والتعهد

ك اجلماعات احمللية واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية واجلمعيات ذات العالقة وفق التشريع أن تساهم يف ذل
ويتعني عند إنشاء املباين املدرسية احلرص على أخذ الطابع املميز للمحيط باالعتبار كما . اجلاري به العمل

احلس الفين لدى الناشئة ومن تقوية يتعني أن تكون للهندسة املعمارية وظيفة تربوية وبيداغوجية متكن من تنمية 
  .شعور االنتماء إليها واالعتزاز ا

وتقدم الدولة كذلك يف هذا الباب حسب مقتضيات جملة االستثمار مجيع التشجيعات حلث 
املستثمرين اخلواص على االنتصاب واالستثمار يف القطاع لتوفري اخلدمة الرتبوية لكل من يرغب يف االلتحاق 

  .ن التعليمذا النوع م

  :تطوير خارطة المؤسسات التربوية �

واصلت يف جل املستويات التعليمية مقارنة بالسنوات الفارطة رغم الرتاجع املسجل يف عدد التالميذ 

مؤسسة تربوية موزعة كما  5988الوزارة توسيع خارطة املؤسسات الرتبوية يف كل املراحل ليبلغ عددها اجلملي 

  :يلي

 4523: مدارس إبتدائية �

 1465: ومعاهد مدارس إعدادية �

بانتشار  أثر االستثمار يف قطاع الرتبية يف عالقتهعمق اليت تبني  الرتبويةأهم املؤشرات  ةاملوالي الرسوم ربزوت

  :أو طالبيها واتساع رقعة اخلدمة الرتبوية وتقريبها من مستحقيها

  

    



 

21 

 

  : في مستوى المرحلة االبتدائية �
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  : دادية والثانويةمستوى المرحلة االعفي  �
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  :المرحلة اإلبتدائيةتطور الجانب التنظيمي في  �

  :هو إن أهم ما ميز اجلانب التنظيمي يف املرحلة االبتدائية

إحداث السنة التحضريية اليت رّكزت براجمها على األنشطة الشفوية ممّا ساهم يف التطوير املبّكر   �
 .لقدرات الطفل على التواصل والتعبري

التدريس بالنسبة إىل السنتني األوىل والثانية من املرحلة األوىل من التعليم األساسي على ر ااقتص �
التدريس ستة أيام خيصص يوم منها ألنشطة النوادي   مخسة أيام يف األسبوع عوضا عن ستة أو

مع اعتماد املرونة يف تنظيم الزمن املدرسي وفسح جمال حرية التصرف للمدرسة  بالتشاور مع 
ويف حتديد موعد  ،أو مسائية صباحية إمااعتماد نظام احلصة الواحدة لياء يف إمكانية األو 

  .الدروس انطالق
دخول النظام اجلديد للتقييم حيز العمل يف مستوى السنتني األوىل والثانية ابتدائي حرصا على  �

لميذ ذه حتسني جودة مكتسبات التالميذ باملرحلة االبتدائية وتطوير منظومة تقييم عمل الت
املرحلة حيث شهد هذان املستويان تقييم التالميذ يف كل املواد واألنشطة التعليمية استنادا إىل ما 

التواصل الشفوي واحملفوظات، القراءة، اخلط : هو مربمج بالربامج الرمسية ليشمل املواد التالية
والرتبية  ةجتماعية والفنيواإلمالء،  اإلنتاج الكتايب، الرياضيات، اإليقاظ العلمي، املواد اال

 .كما مشل التقييم احلساب الذهين ضمن االختبار املخصص ملادة الرياضيات. البدنية

التأهيل على مستوى البنية التحتية حيث مت العمل على إيالء عناية خاصة بالفضاء املدرسي  �
قاعات بدعمه بالتوسيعات الالزمة من قاعات عادية ومكاتب مديرين وقاعات املعلمني و 

قصد حتسني مؤشرات التأطري وظروف الدراسة والعمل لتحقيق أقصى ...) للمراجعة واملطالعة
 درجات الرفاه البيداغوجي مع إيالء عناية خاصة باملدارس ذات األولوية الرتبوية،

الكلفة التقديرية االمجالية لتعهد وصيانة املدارس : مواصلة تعهد ويئة املدارس اإلبتدائية �
 .مليون دينار 200ائية هي حوايل االبتد

  :المرحلة اإلعداديةتطور الجانب التنظيمي في  �

يف مستوى املرحلة اإلعدادية، جتدر اإلشارة إىل بعث جيل جديد من املؤسسات منها املدارس 
اإلعدادية النموذجية اليت دف إىل توفري رعاية مبّكرة للتالميذ من ذوي املواهب واالستعدادات قصد 

ولئن قام نظام الدراسة يف . هم ملواصلة تعّلمهم باملعاهد النموذجية يف ااالت العلمّية واألدبّية والفنّيةإعداد
هذه املدارس على اعتماد الربامج الرمسية للمدارس اإلعدادية فإنه متيز بدعم توقيت اللغات وفتح باب االختيار 

وقد بلغ عدد هذه . وقيت أسبوعي يزيد عن التوقيت العاديأمام املتعّلم ليدرس املادة الفنية اليت تستهويه بت
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هذه السنة ليتّم تعميمها تدرجييا على كّل جهات البالد حسب تطور عدد التالميذ املؤهلني  15املدارس 
  .لاللتحاق ذه املدارس

دف إىل ) 90مؤسسة من مجلة  88( كما مت كذلك حتويل مدارس املهن إىل مدارس إعدادية تقنية
كني التالميذ الذين ميتلكون مؤهالت عملية ومهارات تطبيقية من تكوين عاّم وتقّين يؤهلهم لاللتحاق مت

وتتميز هذه املدارس . مبسالك التكوين املهين مع اإلبقاء على إمكانية إعادة توجيههم إىل التعليم العام
من زيارة  ها تالميذنيمتكب إىل جان خبصوصيات يف تنظيم الدراسة وكذلك يف حمتويات التدريس ووسائله

 .املؤسسات االقتصادية وإحداث نوادي يف املدارس اإلعدادية واملعاهد يف جمال بعث املؤسسات وثقافة املبادرة
  .ألف تلميذا 15وحتتضن هذه الشبكة من املؤسسات االعدادية التقنية حاليا حوايل 

 :المرحلة الثانويةتطور الجانب التنظيمي في  �

حقوق اإلنسان طفال كان شابا إرساء هيكلة جديدة تستجيب إىل مقتضيات رحلة امل هذه يفمت 
ودف إىل توفري أكثر عدد ممكن من الشعب متاشيا مع ميوالت التالميذ ومراعاة الختالف أنساقهم التعلمية  

  .كما عملت الوزارة يف نفس االجتاه على مراجعة آليات التوجيه املدرسي
جعل هيكلة التعليم الثانوّي تستجيب لواقع التالميذ وتراعي تزايد عددهم  وبناءا عليه، وسعيا إىل

  : وتنوّع مالحمهم وتباين ميوالم ّمت وضع خارطة جديدة للتعليم الثانوّي يقّسم مبقتضاها إىل ثالثة أطوار، هي

ساسّي يتلّقّ◌ى فيها املتعّلمون تكوينا مشرتكا يعّزز مكتسبام يف التعليم األ: السنة األوىل  �
اآلداب ـ العلوم ـ االقتصاد واخلدمات ـ (وتتّوج بتوجيههم توجيها أّولّيا إىل أحد املسالك التالية 

 ). تكنولوجيا اإلعالمّية

يتواصل فيها دعم التكوين العاّم مع الشروع يف حنت مالمح ممّيزة تّتصل خبصوصّية : السنة الثانية  �
اللغات ـ العلوم (سنة بالتوجيه إىل إحدى الشعب التالية املسلك الدراسّي املّتبع، و تتّوج هذه ال

اإلنسانّية  واالجتّماعية ـ الرياضّيات ـ العلوم التجريبّية ـ العلوم التقنّية ـ االقتصاد و التصرف ـ 
 ).التجارة و األعمال ـ اإلعالمّية وامليلتميديا ـ اإلعالمّية الصناعّية

تكوين العاّم فيهما مع تعزيز املالمح اخلصوصّية وتطوير يتواصل ال: السنتان الثالثة والرابعة  �
  .املهارات اليت ّيئ التالميذ للدراسات اجلامعّية

انبنت اهليكلة اجلديدة للتعليم الثانوّي على شبكة من املالمح اليت ينتظر أن يكتسبها هذا، وقد  �
  : املتخرّج من التعليم املدرسّي، وهي نوعان

كّل املتخّرجني تسهم كّل املواّد املدّرسة يف بنائها مثل القدرة على   مالمح عاّمة مشرتكة بني �
التواصل والبحث عن املعلومة والتخطيط والتأليف وتوظيف تكنولوجيات االتصال وما توفره من 

 .موارد
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  .مالمح ممّيزة تتحّقق مبا يقتضيه االختصاص من معارف ومهارات �

ثانوي، ضبط النظام اجلديد للتوجيه املدرسّي إجراءات يف إطار إرساء اهليكلة اجلديدة للتعليم ال
  :ومعايري واضحة تنّظم عملّية التوجيه املدرسي وتتّمّثل يف

اإلعداد للتوجيه منذ السنة التاسعة من التعليم األساسّي بإدراج تعّلمات اختياريّة تساعد   �
تعلمات يف مستوى السنة التالميذ على بناء مشاريعهم الدراسّية واملهنّية، مث تتواصل هذه ال

 .    2004/2005األوىل ثانوي خالل السنة الدراسية 

اعتماد التوجيه املرحلّي الذي يقوم على اختيار مسلك يف اية السنة األوىل مث اختيار شعبة يف   �
 .اية السنة الثانية

وتغيري مساره توّخي املرونة يف التوجيه بتمكني التلميذ من حّق االعرتاض على قرار التوجيه   �
املدرسّي يف اية السنتني الثانية والثالثة يف حالة االرتقاء كما يف حالة الرسوب وفق آلّية عمادها 

 .التحاور والتشاور واستنادا إىل معايري واضحة

مرافقة التلميذ يف عملّية التوجيه بإرساء نظام إعالم حول شعب التعليم الثانوّي وشعب التعليم   �
ويف هذا السياق ّمت إصدار نسختني خمتلفتني من الدليل اخلاّص .ته يف اختياراتهالعايل ملساعد

 .   بكّل ما يتعّلق باهليكلة اجلديدة للتعليم الثانوّي إحدامها للتلميذ واألخرى لألستاذ

 :االنتدابات في القطاع التربوي �

 أي نوع من التمييز بني ال ختضع االنتدابات يف القطاع الرتبوي على غرار كل القطاعات األخرى إىل
وما مييزهم عن بعضهم إال الكفاءة والقدرة على  .املرتشحني سواء كان ذلك للجنس أو العرق أو االنتماء اجلهوي

وما يدلل على . القيام باملهام التعليمية والرتبوية املطالبني ا يف إطار القوانني والرتاتيب املعمول ا يف هذا اال
  :ملرتفعة من العامالت يف القطاعالنسب ا ذلك هو

 معلمات   55.5% �

 أساتذة % 51.3 �

 قيمات %  59.9 �

 .إداريات % 67.8 �

  

 :معالجة الحاالت اإلنسانية �
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تعمل الوزارة سنويا على معاجلة احلاالت اإلنسانية واالجتماعية وتقريب األزواج للعاملني يف القطاع 
العادية أو االستثنائية دف توفري أقصى درجات الرفاه  اتوخاصة من بني املعلمني واألساتذة يف إطار احلرك

ويندرج ذلك يف إطار احرتام حقوق كل فرد يف العيش بالقرب من عائلته وخاصة من . والظروف املالئمة للعمل
  . األطفال الذين هم دائما يف حاجة إىل العناية والرعاية العائلية

  
بوية تقوم وزارة الرتبية بسلسلة من الدراسات النوعية اليت وقصد تطوير هذا البعد احلقوقي للعملية الرت 

 دف أساسا إىل رصد مواطن اخللل واالستدالل عليها قصد القيام بعمليات املعاجلة الضرورية والتدخل يف الوقت
السامي،  للنهوض ذا البعد االنساين املالئمةاالسرتاتيجية وبناء اخلطط  يةتطوير املناسب وصياغة برامج ومشاريع 

اإلدارة العامة للدراسات (ومن أهم هذه الدراسات نذكر برنامج متابعة فوج من التالميذ اليت تنجزه وزارة الرتبية 
   .  بالتعاون مع مكتب اليونسيف بتونس) والتخطيط ونظم املعلومات

  


