
 

 

 

 

 

 تحت إشراف السّيد وزير التربية 

 ينعقد االجتماع األّول للجنة القطاعية 

 إلعداد املخطط االستراتيجي التربوي للفترة 

 6102-6161  
 

 "البيداغوجي والبحوث التربويةللتجديد باملركز الوطني  5112أكتوبر  61الجمعة "

 

 
 

 "...لتونس الجديدة نبني املستقبل التربوي  ةتوافقي   ةتشاركي   وفق مقاربة ..."
 

 

 

   



 1 

 

 

على مختلف األصعدة الدقيقة التي تعيشها تونس  املرحلة متطلبات تناغما مع  

وعمال على رسم مالمح املنهج القويم الذي يجب أن تسلكه بالدنا  ،االقتصادية واالجتماعية

وتنفيذا ملقتضيات  ،وخاصة البشرية منها املجاالت قصد النهوض باملؤشرات التنموية كّل في 

املتعلق بضبط اإلطار  5192جويلية  52املؤرخ في  91منشور السيد رئيس الحكومة عدد 

أن يتّم إعداد املخطط والقاض ي ب ،5151-5190العام ومنهجية إعداد املخطط التنموي 

 ، وفق مقاربة تشاركية تفاعلية توافقية5199جانفي  91التنموي األّول لتونس ما بعد ثورة 

في إطار  ،تنخرط فيها كّل األطراف املتدخلة واألعوان االقتصاديين ومكونات املجتمع املدني

رؤية جديدة لتونس تنبثق عنها جملة من األهداف والسياسات والبرامج التنموية للخماسية 

 ... القادمة على املستويات الكلّية والقطاعية وعلى األصعدة الوطنية والجهوية واملحلية 

 ، تّم:5151-5190وقصد بناء االستراتيجية القطاعية التنموية لوزارة التربية للفترة   

وينسق  حداث لجنة قيادة قطاعية يرأسها السيد الكاتب ويشرف عليها السيد الوزير إ -

وتتركب من السادة املدراء العامين  أعمالها السيد مدير الدراسات والتخطيط بالوزارة

للبرامج والتكوين املستمر واملوارد البشرية والبناءات والتجهيز والتعليم االبتدائي واملرحلة 

  ،االعدادية والتعليم الثانوي واملركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية

البعد ) رات األخرى إحداث لجنة قطاعية تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والوزا -

 ،األفقي(

 البعد) إحداث لجنة وطنية تضم كّل اإلدارات املركزية واملندوبيات الجهوية للتربية -

 ،العمودي التصاعدي(

 ،إحداث لجان قطاعية تربوية جهوية -

 ،للغرضإحداث لجنة فنية  -

 ،ةاعتماد مقاربة برامجية منظوميّ  -

املسائل كل اعتماد مبادئ الشراكة الفاعلة الجادة وكذلك التوافقية التامة حول  -

         ... التربوية االستراتيجية

   

سها تستند التوجهات العامة لقطاع التربية إلى املبادئ  األساسية التي كرّ هذا، و   

 وإلى املبادئ والتي تؤكد على تأمين الفرص املتكافئة لجميع املتعلمين تونس الجديددستور 

من رؤية استشرافية  ةاالستراتيجيوتنطلق هذه التوجهات  التي أكدتها أيضا املواثيق الدولية،

م وتربيته على املواطنة الفاعلة حّتى تسهم  مستقبلية 
ّ
قوامها التنمية اإلنسانّية للمتعل
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جودة التعليم وممارساته من رفع التحقيق التنمية االقتصادية من خالل  املدرسة في

  ضمن بيئةومناهجه وبرامجه 
ّ
من جهة وبما  م واإلبداعتعليمية جاذبة ومحفزة ومعززة للتعل

م من اكتساب درجة عالّية من كفايات القرن الحادي والعشرين من جهة ثانّية 
ّ
ن املتعل

ّ
يمك

ي والعالميويّمكنه من االندماج داخل 
ّ
ففي ظل التحوالت والتطورات أضحى  .املجتمع املحل

نظرة  تقودهش تدريجي التوجهات االستراتيجية واعتماد تم ةمن الضروري إعادة بلور 

وفقا مقاربة منظومية تصاعدية شعارها التشاركية والتفاعلية  تتسم بالشمولية شرافيةستا

تتجه باملجتمع التونس ي إلى تحقيق و  التربوي الفاعلين في الحقل االيجابية بين مختلف 

  العدالة االجتماعية.

ل أهم املبادئ العامة والخيارات التربوية الكبرى التي تنبني عليها التوجهات   
ّ
وتتمث

 االستراتيجية للفترة املقبلة فيما يلي:

  د للجميع التعليمضمان حق  ؛الجي 

 ة لق جودة ضمان نقلة نوعية تحق دا  ي  لل تحسين ال بلمنظومة التربوية عالي 

 املجاالت؛

 ؛ضمان املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين املؤسسات واملناطق 

  لحجات املجتمع؛توطيد العالقة بين املدرسة ومحيطها وضمان استجابتها 

 ني الحوكمة الرشيدة ي  القطاع التربوي وحسن تسيير املنظومة على املستوى الوط

  .والجهوي واملحل 

 

خالل فترة املخطط اإلصالحات النوعية للمنظومة التربوية  وتجدر اإلشارة إلى أّن   

 و لتنمية املوارد البشرية وتحسين قابلية تشغيلها وتأهيلها  ملّحةهي ضرورة التنموي املقبل 

رهين االلتزام بمبدأ عدم املساس بالثوابت واالختيارات الكبرى  االصالحاتيبقى نجاح هذه 

عليها املنظومة كضمان الحق في التعليم للجميع وتحقيق تكافؤ الفرص  تأّسستالتي 

ض ي التروي والتعمق توتجسيم املوازنة بين البعدين التعليمي والتربوي واعتماد منهجية تق

انخراط مختلف مكونات قطاع  قطاع يحققوالتدرج واملرحلية في إطار مخطط تنموي لل

 التربية في مسار إصالح املنظومة التربوية.


