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1ملخص تونس التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

المقدمة

ي تونس جزءا من أولويات الحكومة منذ حصول البلد عىل االستقالل. وقد أدخلت عّدة إصالحات
 يمثل تعميم التعليم �ف

لزامّية والمجانية ابتداًءا من سن 6  ام مبدأي االإ بوي منذ سنة 1958 مّكنت من إرساء تعليم متكامل، مع اح�ت عىل النظام ال�ت
ف جودة التعليم. ن هدف التعميم بهدف آخر وهو تحس�ي ، اق�ت ي

سنوات إىل 16 سنة. ومنذ منتصف تسعينات القرن الما�ف

وبهدف جعل نظام التعليم التونسي أك�ث فاعلية وشمولية وإنصافا، وضعت مجموعة من االأهداف المحددة منها العمل 
ي 

عداد المه�ف ضافة إىل االإ عىل جعل التعّلمات ذات مع�ف بالنسبة للطفل وجعل التلميذ أك�ث قدرة عىل اكتسابها وتطويرها، باالإ
يحة االأضعف من التالميذ. لقد تم ّ تطبيق العديد من السياسات المتعلقة باالإصالحات  ف لكي يتمكنوا من مساعدة ال�ث للمدرّس�ي

ي قطاع التعليم العمومي، وكذلك تقديم برامج 
ية1 �ف ف الشامل للسنة التحض�ي منها قانون عام 2002 الذي ينص عىل التضم�ي

بوية”  ”2 و”المدارس ذات االأولوية ال�ت ي التعلم، مثل “العمل االجتماعي المدرسي
دعم لالأطفال الذين يواجهون صعوبات �ف

امج. ها من ال�ب و”الدمج المدرسي لالأطفال ذوي االحتياجات الخاصة” وغ�ي

ي قطاع التعليم التونسي الخريطة التعليمية الحالية. ففي عام 2013، كان معدل
 لقد رسمت هذه العقود من التطور �ف

ي لالأطفال 
ف الفتيات واالوالد(؛ وكان معدل االلتحاق الصا�ف ي سن 6 سنوات ٪99 )مقسم بالتساوي ب�ي

ي لالأطفال �ف
االلتحاق الصا�ف

ف 6 و 11 سنة ٪98.9، وهو ما يمثل تغطية شبه كاملة تم تحقيقها منذ عقد من الزمان. وباالإضافة إىل  اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت
. إالّ أن الوضع أقل إيجابية بالنسبة للمرحلة  ي الوقت الحاىلي

ذلك، فإن نسبة التالميذ لكل معلم قد انخفضت لتصل إىل 17,2 �ف
ف 12 اىل 18 سنة عند حواىلي ٪75 خالل  اوح أعمارهم ب�ي االعدادية والثانوية، حيث توّقف معدل االلتحاق لفئة الشباب الذين ت�ت

ية الماضية. ومن جهة أخرى، فإن نسبة الرسوب بالمدارس االعدادية والمعاهد الثانوية خالل السنة الدراسية  الع�ث
ي المعاهد 

ي المدارس االعدادية و٪16.8 �ف
2011 – 2012 قد تجاوزت نسبة الرسوب بالمرحلة االبتدائية بع�ث نقاط )٪3.17 �ف

ي االعدادي والثانوي مقارنًة 
الثانوية، مقابل ٪7.5 بالمرحلة االبتدائية(. وكانت نسبة الت�ب مرتفعة أيًضا – وبشكل دال – �ف

ي المدارس االعدادية و ٪11.9 بالمعاهد الثانوية.
ي المدارس االبتدائية، مقابل ٪9.3 �ف

، حيث بلغت هذه النسبة ٪1 �ف ي
باالبتدا�أ

ة ي الوقت الذي تمر فيه تونس بمرحلة انتقال ديموقراطي غ�ي مسبوق، يواجه هذا البلد تحديات كث�ي
 و�ف

بوية التونسية أو فرًصا سانحة لتطويرها، وهو أمر  )اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية( يمكن أن تمثل تهديدا للمنظومة ال�ت
. ف ف تمدرس االأطفال التونسّي�ي يرتبط إىل حد كب�ي بمدى قدرة البلد عىل االستفادة من حركية التغي�ي المتاحة من أجل تحس�ي

ّل فيه هذه الدراسة المخّصصة للنظر  ف إن السعي إىل تحقيق هدف التمدرس الشامل والجيد هو بالتحديد االطار الذي تت�ف
ي قضية االأطفال خارج المدرسة. وهي تهدف بصورة أخّص إىل استكشاف وضع االأطفال خارج المسار الدراسي أو االأطفال 

�ف
ي تعطل تمدرس 

، باالإضافة إىل سعيها إىل تحديد العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية ال�ت ف لخطر التّ�ب المدرسي المعرّض�ي
اح عدد من الحلول العملية. االأطفال، وذلك من أجل اق�ت

الملخص

بية ما قبل المدرسية الخاصة باالأطفال من سن 5 إىل 6 سنوات. أي ال�ت  1

بية والشؤون االجتماعية والصحة( وبدعم من مكتب اليونيسيف بتونس لبعث برنامج  شارة إىل وجود عمل متقدم نسبيا يتم حاليا بمشاركة ثالث وزارات )ال�ت تجدر االإ  2

ف الذين يواجهون صعوبات من شأنها أن  نامج إىل االحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية باالأطفال المتمدرس�ي ريادي يسمى “خلية مرافقة التلميذ”، ويهدف هذا ال�ب
تعيق مسارهم الدراسي أو تهدد سالمتهم النفسية أوالصحية أو االجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها.



ق الأوسط وشمال إفريقيا مبادرة الأطفال خارج المدرسة ال�ش 2

ف من التحليل: االأول كمي، ويهدف إىل إحصاء عدد االأطفال خارج المدرسة أو االأطفال  وتبًعا لذلك، تقوم الدراسة عىل نوع�ي
ي فهو نوعي، ويهدف إىل تحديد 

عدادي. أما الثا�ف ي واالإ
ي مرحلة التعليم قبل المدرسي واالبتدا�أ

ف لخطر الت�ب �ف المعرّض�ي
اتيجيات القائمة لتجاوز تلك  . كما يهدف إىل تحديد االس�ت ي تف� ظاهرة االستبعاد من التعليم المدرسي

الحواجز واالختناقات ال�ت
اتيجيات. المعيقات، فضال عن نقاط ضعف هذه االس�ت

ي تونس
ستبعاد من التعليم �ف التجاهات المهمة للإ

من وجهة نظر منهجية، فإنه من الصعب الحصول عىل بيانات موثوقة وواضحة من المصادر االدارية المختلفة مثل المعهد 
ي أنه من الصعب إستخدام البيانات االدارية من أجل تصنيف االأرقام  

ي لالحصاء )INS(. إن االفتقار اىل دقة البيانات يع�ف
الوط�ف

ات )MICS( الناتجة من مسوحات االأرسة أن  حسب المنطقة والمحافظة... إلخ. يمكن لبيانات المسح العنقودي متعدد المؤرسث
وة. ائح الخمسية لل�ث ي ذلك وأن تسمح بالتحقق من المصادر المختلفة حسب نوع الجنس ومستوى تعليم االأم وال�ث

تساعد �ف

ز الجدول أدناه البيانات المهمة الناتجة من تحليل االأبعاد الخمسة لالستبعاد. ي�ب

ي تونس
االأبعاد الخمسة لالستبعاد من التعليم �ف

ي لالإحصاء INS، وحسابات المؤلف
بية والتعليم، والمعهد الوط�ف المصدر: حساب االأبعاد الخمسة، وحسب بيانات وزارة ال�ت

عىل ماذا يدل هذا؟

ي هذا المجال
. إن التطور �ف ف قد التحق بمرحلة التعليم قبل المدرسي ف كل طفل�ي ي عام 2006، كان هناك طفل من ب�ي

 �ف
ف كل ثالثة أطفال  يتجه نحو مسار صحيح، الأنه ال يلتحق بمرحلة التعليم قبل المدرسي اليوم سوى طفل واحد من ب�ي

لتحاق هو ٪30.3، أي ما يعادل 609, 54 طفل منها 26,351 فتاة( رغم عدم تسجيل بعض هؤالء االأطفال،  )معدل عدم االإ
. ولكن مازال اللتحاق بالتعليم قبل المدرسي يعت�ب مشكلة  إالّ أنهم قد يتبعون شكالً آخر من أشكال التعليم قبل المدرسي

ي إمكانية الوصول اىل التعليم قبل 
ضافة اىل ذلك ل توجد مساواة �ف ف كل أربعة أطفال. وبالإ لنحو طفل واحد من ب�ي

ي مرحلة التعليم قبل المدرسي 
. بما أن إحتمالية إكمال الطفل الملتحق بالسنة االأوىل من المرحلة االبتدائية لتعليمه �ف المدرسي

هي تقريباً الضعف لو كانت والدته قد حصلت عىل  التعليم العاىلي أو إذا كان من أرسة ميسورة الحال، بالمقارنة مع طفل 
ف  ة. ومن المالحظ وجود تباين كب�ي من حيث إمكانية الوصول اىل التعليم قبل المدرسي ب�ي من أم غ�ي متعلمة أو من أرسة فق�ي

ف كل 10 أطفال(. ف كل 10 أطفال( والمناطق الريفية )6 من ب�ي ية  )9 من ب�ي المناطق الح�ف

ي كل من مرحلة 
ف االوالد والفتيات، وذلك �ف هناك عدد من التسجيل المبكر لالأطفال وعىل مستويات مختلفة وبشكل متساٍو ب�ي

ي واالعدادي. ومن ناحية أخرى، فإن عدد الطالب الذين يرسبون ويعيدون الصفوف
 التعليم ما قبل المدرسي واالبتدا�أ

الدراسية محدود نسبياً.

، فإن معدل االلتحاق شامل تقريباً، وب�ف النظر عن خصائص االأطفال. ي مستوى مرحلة التعليم المدرسي
 و�ف

ي سن التعليم المدرسي هو 15,033 طفل )منهم 6,070 من الفتيات(، أي ما يعادل 1.5٪.
 إن عدد االأطفال خارج المدرسة �ف

، يلتحق غالبية االأطفال بالمدرسة بشكل متأخر. ي
ي مرحلة التعليم االبتدا�أ

 ومن هذه النسبة المتدنية لالأطفال خارج المدرسة �ف
ف من  ي المدرسة االبتدائية، فإن االأرقام تش�ي إىل نتائج مشجعة. كان عدد التالميذ المت�ب�ي

أما فيما يتعلق بمعدل البقاء �ف
ي عام 2000 )هبوط من ٪9 إىل ٪3(. لكن هذا االنخفاض قد 

ي عام 2012 أقل بثالث مرات من العدد الذي ُسجل �ف
المدرسة  �ف

ظهر عىل حساب جودة التعليم، فقد يصل التالميذ اىل الصف السادس من مرحلة التعليم االأساسي من دون الحصول عىل 
الكفاءات االأساسية المطلوبة.

الجماىلي الولد الفتيات  
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

الأطفال خارج المدرسة    

30.3 54,609 30.6 28,258 30.0 26,351 ) ي سن الخمس سنوات )التعليم قبل المدرسي
البعد 1: االأطفال �ف

 1.5 15,033 1.7 8,963 1.2 6,070 ) ي
ف 6 اىل 10  سنوات ) االبتدا�أ اوح أعمارهم ب�ي البعد 2: االأطفال الذين ت�ت

10.0 49,380 10.3 26,023 9.8 23,357 ف 11 اىل 14 سنة )االعدادي( اوح أعمارهم ب�ي البعد 3: االأطفال الذين ت�ت

7.0 119,022 7.2 63,244 6.8 55,779 مجموع عدد الأطفال خارج المدرسة 

الأطفال المعرضون لخطر الترسب من المدرسة

2.5 27,038 2.9 16,012 2.2 11,026 ي
البعد 4: االأطفال المتمدرسون بالتعليم االبتدا�أ

11.3 55,055 14.9 37,584 7.4 17,471 البعد 5: االأطفال المتمدرسون بالتعليم االعدادي

5.3 82,093 6.7 53,596 3.8 28,497 ف لخطر الترسب من المدرسة مجموع عدد الأطفال المعرض�ي
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ي المرحلة االعدادية، ورغم  إنخفاض االأرقام خالل السنوات 12 الماضية إالّ أن معدل 
وهذا يف�سبب ظهور حاالت الت�ب �ف

. ف ف المرحلت�ي ي المرحلة االبتدائية. وهذا يطرح سؤال حول موضوع النتقال ب�ي
ف منه �ف الت�ب ال يزال أعىل بمرت�ي

ي جميع مراحل التعليم. وتبدأ أعدادهم 
ف التلميذ ذوي الحتياجات الخاصة �ف وهناك أيضاً معدلت مرتفعة نسبيا ب�ي

ف إبتداًء من المرحلة االبتدائية وح�ت المرحلة االعدادية، وال يلتحق بالمرحلة الثانوية منهم سوى الربع. باالنخفاض بحواىلي الثلث�ي

ف  ي المرحلة االعدادية، حيث إزداد عدد المت�ب�ي
ف التالميذ الذين يت�بون من المدرسة �ف يمثل نوع الجنس مسألة مهمة جدا ب�ي

ات االجتماعية االقتصادية أيضا دوراً  ف بالنسبة لالوالد منه للفتيات. كما وتلعب المتغ�ي بمرور السنوات ليصبح أعىل بمرت�ي
ي أجريت عىل مجموعات من التالميذ إىل أن صعوبات التعلم مرتبطة بالوضع الجتماعي 

آخر. لقد أظهرت الدراسات ال�ت
ي تونس. لقد تمكن المسح العنقودي متعدد 

واالقتصادي وهو نفس العامل الذي يؤدي اىل ظهور فروقات جهوية مهمة �ف
ي سجلت أد�ف 

ي الواليات الغربية الوسطى وال�ت
ة �ف ات )MICS4( لعام 2012 من تسليط الضوء عىل تباينات جهوية كب�ي المؤرسث

معدالت التحاق بالمدارس.

ي 
اوح أعمار من 12 إىل 14 سنة أعىل من عدد االأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف إن عدد االأطفال خارج المدرسة الذين ت�ت

ي سن التعليم االعدادي )أي ما يعادل مجموع 49,380 
ة أطفال �ف ف كل ع�ث : فإن نحو طفل واحد من ب�ي ي

سن التعليم االبتدا�أ
ي أغلبيته االأطفال 

. ويضم هذا العدد �ف ي المرحلة الثانية من التعليم االأساسي
طفل، منهم 23,357 فتاة( ال يذهب إىل المدرسة �ف

ي تواجه مدارس 
ي أن االأطفال الذين ت�بوا من المدرسة هم المشكلة االأك�ب ال�ت

ي السابق، وهذا يع�ف
الذين ت�بوا من المدرسة �ف

المرحلة الثانوية. تزداد احتمالية الترسب من النظام التعليمي بزيادة العمر، وذلك إبتداًء من سن 12 إىل 18 سنة. ومع ذلك، 
ات )MICS4( إىل أن االأطفال والشباب، الذين تم تصنيفهم عىل أنهم  فقد أشارت بيانات المسح العنقودي متعدد المؤرسث

بية والتعليم(. لذلك، فإن تصنيف “االأطفال خارج  ي )ليس جزءاً من وزارة ال�ت
خارج المدرسة، يمكنهم االلتحاق بالتدريب المه�ف

بية والتعليم،  ف بأنظمة تعليٍم موازية لوزارة ال�ت ي ذلك االأطفال الملتحق�ي
المدرسة” يغطي جملة من الحاالت المتنوعة بما �ف

ين، إلخ. ، واالأطفال المغ�ت ف ، واالأطفال العامل�ي ي
ف بالتدريب المه�ف واالأطفال الملتحق�ي

ات )MICS4( الضوء عىل  وفيما يتعلق بمشكلة عمالة االأطفال، فقد سلطت بيانات المسح العنقودي متعدد المؤرسث
ي عمالة االأطفال، وهؤالء االأطفال يقعون 

ف �ف اوح أعمارهم من 5 إىل 14 سنة منخرط�ي حقيقة أن نسبة ٪2.6 من االأطفال الذين ت�ت
ي العمل 

. تزيد احتمالية انخراط االأطفال خارج المدرسة �ف اوح من 5 إىل 11 سنة بشكل رئيسي ي ت�ت
يحة العمرية ال�ت ضمن ال�ث

ف 12 إىل 14 سنة اوح أعمارهم ب�ي ف االأطفال الذين ت�ت ف بالمدرسة، مع وجود فارق كب�ي ب�ي  بالمقارنة مع االأطفال الملتحق�ي
)٪10 مقابل 0.5٪(.

ي العمل، وذلك ب�ف النظر عن كونهم
ي المناطق الريفية �ف

 تزيد إحتمالية انخراط الأطفال الذين يعيشون �ف
. ف ف الجنس�ي ية. وهناك فروقات أيضاً ب�ي ي المناطق الح�ف

ف بالمدرسة أم ال، بالمقارنة مع االأطفال الذين يعيشون �ف  ملتحق�ي
ي العمل، 

ف عن احتمالية انخراط الفتيات �ف ي العمل بمرت�ي
ف بالمدرسة، تزيد احتمالية انخراط االوالد �ف ف االأطفال الملتحق�ي فمن ب�ي

ف االأطفال خارج المدرسة. ف يكون الوضع عىل العكس تماماً ب�ي ي ح�ي
�ف

كيف يمكننا تفس�ي هذا الوضع، وما هي أهم نقاط القوة، وإذا كان هناك حاجة للقيام بأية اجراءات، فمن أين يجب أن نبدأ؟ 
، ي نظام التعليم التونسي

ي من هذه الدراسة عىل تسليط الضوء عىل االختناقات المختلفة �ف
 يعمل الجزء الثا�ف

ي تم إعتمادها خالل السنوات الماضية. ثم ينتهي هذا التحليل اىل العديد من 
اتيجيات المختلفة ال�ت باالإضافة اىل مناقشة االس�ت

: ي يمكن تلخيصها كالتاىلي
النتائج والتوصيات، وال�ت

، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ي مرحلة التعليم قبل المدرسي
يتطلب الأمر القيام بإستثمارات ضخمة �ف  1 

ي من ضعف إمكانيات مرحلة 
. إن نظام التعليم التونسي يعا�ف ف امج عىل معيار واحد، وتدريب المعلم�ي وتوحيد ال�ب

. ي
التعليم قبل المدرسي وهو ما يعيق تنمية الأطفال ويؤثر عىل كفاءة التعليم البتدا�أ

عىل الرغم من أن نسبة التغطية قد ارتفعت منذ عام 2006 حيث كان نصف عدد االأطفال ال يتلقون أي شكل من أشكال تعليم 
ف كل أربعة أطفال ال يستفيد من إمكانية الوصول  قبل المدرسي قبل بلوغهم سن 6 سنوات، ولكن اليزال طفال واحد من ب�ي

ف كل ثالثة أطفال، ال يلتحق بمرحلة التعليم قبل المدرسي قبل البدء  ؛ وأّن طفالً وحداً من ب�ي اىل مرحلة التعليم قبل المدرسي
ي المناطق الريفية.

 بالمرحلة االبتدائية. لقد أصبحت مشكلة إمكانية الوصول اىل مرحلة التعليم قبل المدرسي أك�ث حدة �ف
 وينبغي أن يُقابَل هذا التوجه بجعل التعليم قبل المدرسي إلزاميا ومجانيا، وذلك كجزء من إطار السياسة العامة،

، ولكنها تغطي أيضا مرحلة التعليم ي ي سياسة ال تقت� عىل سنة دراسية واحدة من مرحلة التعليم قبل المدرس�ي
 وهذا يع�ف

ي تنمية االطفال، 
ي سنوات مهمة �ف

ي تسبق التعليم االبتدا�أ
ي سن 3 و 4 سنوات. تُعت�ب هذه السنوات ال�ت

قبل المدرسي لالأطفال �ف
ي تحقيق نجاحاتهم الدراسية المستقبلية، باالإضافة اىل الكشف المبكر 

فهي تساعد عىل تشكيل وتهذيب شخصياتهم، وتساهم �ف
. ي قد تحد من فرص نجاحهم الدراسي

عن أي مشاكل جسدية أو فكرية، وال�ت
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ورة وأهمية دور الوزارات المسؤولة عن الطفولة والتعليم للقيام بدفع عملية التعليم قبل المدرسي نحو االأمام،  ورغم �ف
ي 

ي ذلك النسيج الجمعيا�ت
، بما �ف ف عىل المستوى الجهوي والمحىلي ورية، فإن جميع الفاعل�ي باالضافة اىل خلق أطر العمل ال�ف

والقطاع الخاص، معنيون باجراءات وتطوير هذا التعليم. أن للمستوى المحىلي دور رئيسي للقيام به، وذلك الأنهم أك�ث 
ي ادارة الحضانات.

ي سياقاتهم المحلية. وتجب إعادة تفعيل دور السلطات المحلية �ف
 قدرة عىل تطبيق تلك المبادرات �ف

ي 
اتيجي، وذلك عن طريق منحه حوافز مالية لكي يقوم باالستثمار �ف يك اس�ت اك القطاع الخاص ليعمل ك�ث يجب كذلك إرسث

المناطق االأك�ث فقرا. ومن ناحية الطلب، ينبغي إجراء حمالت رفع مستوى الوعي لدى االآباء واالأمهات الذين ال يجدون فائدة من 
ي المناطق الريفية.

، وخاصة �ف إرسال أطفالهم إىل التعليم قبل المدرسي

وبناء عىل هذه المعلومات، تمت صياغة التوصيات المحددة التالية:

ي تونس اليوم هذا 
. فمن غ�ي المقبول أن يكون �ف جعل مرحلة التعليم قبل المدرسي إلزامية ومجانية، من دون أي تأخ�ي  l

ف بالتعليم لحد االآن. ي سن 5 سنوات الغ�ي ملتحق�ي
العدد الكب�ي من االأطفال �ف

، ينبغي إعادة تجديد الرغبة بجعل التعليم قبل المدرسي  اتيجية الوطنية لمرحلة التعليم قبل المدرسي وكجزء من الس�ت  l

وط التالية: التخطيط لتعميم مرحلة  بية والتعليم ووزارة الطفولة ووفقا لل�ث اف كل من وزارة ال�ت شامالً، وذلك تحت إرسث
ي سن 3 و 4 

ي تضم أيضاً االأطفال الذين �ف
التعليم قبل المدرسي وذلك كجزء من السياسة العامة لتلك المرحلة – وال�ت

ف االعتبار التطور الكمي والنوعي معا، الأنه  ؛ واالأخذ بع�ي سنوات وليس عىل جزء واحد من سنوات التعليم قبل المدرسي
ف وبشكل أك�ب عىل  ك�ي من غ�ي المناسب أن نتصور تعميم التعليم قبل المدرسي إذا كان متدنياً من ناحية الجودة، مع ال�ت

المناطق الريفية.

، وخاصة السلطات المحلية. االعتماد عىل جميع الجهات المعنية عىل المستوى المحىلي  l

ف الجودة عىل جميع  ي ذلك جودة توف�ي الخدمات( تحديا حقيقيا. يجب تحس�ي
تبقى جودة نظام التعليم التونسي )بما �ف  2

ف عىل النتقال من المرحلة البتدائية  ك�ي ، مع المزيد من ال�ت المستويات، وذلك بدءا من مرحلة التعليم قبل المدرسي
إىل المرحلة الثانوية، بشكل خاص.

، ال تملك تونس . ففي الوقت الحاىلي ف  2.1 التحدي االأول الواجب التغلب عليه لزيادة جودة التعليم هو تدريب المعلم�ي
 ، ف ف الطموح�ي وري أن يتم وضع سياسة لتعليم المعلم�ي بوية والتعليمية. ومن ال�ف ح�ت االآن، مركز تدريب لجميع المهن ال�ت
ي كل مستوى من المستويات التعليمية. كما ويجب مراجعة 

ف �ف ف والمرب�ي ف المهارات المتوقعة من المعلم�ي وهذا من شأنه أن يمي�ي
. إن مهنة التدريس ال تُكتسب بشكل مرتجل، وإنما تتطلب مهارات تربوية محددة. والعالقة القائمة  ف معاي�ي توظيف المعلم�ي

ف مهارات التدريس )بهدف ممارسة مهنة  اط نيل شهادة( وب�ي ف المؤهلت )تعزيز مهنة التدريس من خالل اش�ت حاليا ب�ي
ف المهارات. التدريس( هي عالقة غ�ي متوازنة، وتحتاج إىل إعادة النظر من أجل تحس�ي

ي منتصف 
ي توفر التعليم الذي يركز عىل التلميذ. إن االإصالح الذي أُدخل �ف

ي فهو خلق الموارد ال�ت
2.2 أما التحدي الثا�ف

ف نظام التعليم من ناحية زيادة الكفاءة  ي تحس�ي
، الداعي إىل اختيار نهج الكفاءة،  يعكس الرغبة �ف ي

التسعينات من القرن الما�ف
ي تحقق طموحاته، وخاصة 

ي واقع االأمر مهم للغاية، لكنه لم يتمتع بالموارد ال�ت
نصاف. لقد كان هذا االإصالح �ف والجودة واالإ

كز عىل دروس الدعم والتقييم – التدريب ومن ثم إصدار الشهادات – الذي يسمح بتقييم مدى  بالنسبة لكل دورة دراسية ل�ت
ي القسم، حيث سيكون النقاش 

إكتساب التلميذ للمهارات المطلوبة. ولهذا ال يصح العمل عىل إعادة العمل بسياسة الرسوب �ف
ف عىل وضع نظام للتقييم ولوضع درجات التحصيل العلمي للتلميذ –  ك�ي ي غ�ي موضعه. بل يكون من االأفضل ال�ت

حينئذ �ف
ي مصلحة التالميذ. 

ي تشجع عىل استغالٍل الموارد بما يكون �ف
نظام قائم عىل التعامل مع الحاالت المعقدة والملموسة وال�ت

ي االأقسام الدراسية. كما ويجب 
ض نظام التقييم هذا أنه قد تم العمَل مسبقاً عىل الحاالت المعقدة من التالميذ �ف ويف�ت

ي التعلم.
ف دروس الدعم لصالح التالميذ الذين يعانون من صعوبات �ف تحس�ي

ف مستويات التعليم المختلفة  امج المدرسية. يجب أن يكون هناك تواصل ب�ي ي تنقيح وتوحيد ال�ب
2.3 يتمثل التحدي الثالث �ف

امج. وينبغي أيضاً التغلب عىل االطار االداري المجزأ نسبيا وذلك عن طريق  ف ال�ب من أجل ايجاد نوع من التناسق واالنسجام ب�ي
امج )مواد أدبية، وعلوم إنسانية واجتماعية …( من أجل ضمان وجود  اف عىل مراجعة ال�ب رسث ي ستقوم باالإ

مجموعة التوجيه ال�ت
ف مستويات التعليم المختلفة. االستمرارية ب�ي

2.4 وأما التحدي الرابع فهو متواجد عىل المستوى المحىلي بشكل أك�ث ويؤثر عىل جودة الحياة المدرسية داخل كل مؤسسة. 
ف توف�ي التعليم وذلك عن طريق دمج االأنشطة االجتماعية الثقافية والرياضية  ي سياق مرسوم عام 2004، يجب تحس�ي

و�ف
لية والثقافية واالأنشطة  ف والمدنية. وتو�ي الدراسة حول الدعم التعليمي، عىل سبيل المثال، بدمج كل من الفروض الم�ف

شارة إىل قاعدة المهارات المستهدفة لكل مستوى. وكذلك  الرياضية خالل ساعات المدرسة وربطها بالتعليم، وتحديدها باالإ
ف إطار الحياة المدرسية، بحيث  ي يجب اتخاذها لتحس�ي

يُعت�ب تطوير مشاريع ثقافية ورياضية متكاملة جزءا من االجراءات ال�ت
ف التالميذ للتعلم. ي ويعمل عىل تحف�ي ينظر إليه بشكل ايجا�ب
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2.5 يرتبط التحدي الخامس بجودة توف�ي الخدمات. ففي تونس اليوم، تتفاوت البنية التحتية والمرافق بشكل ملحوظ، 
ب، والطرق المعبدة …(،  وذلك من ناحية الجودة، وح�ت عىل مستوى المرافق االأساسية أحياناً )المراحيض، ومياه ال�ث

ي المناطق الريفية، ويجب معالجتها عن طريق توف�ي وسائل 
وهو أمر غ�ي مقبول. إن مشكلة النقل المدرسي مشكلة حيوية �ف

اكة مع جمعية محلية  ي عقدت رسث
نقل مناسبة لتلبية حاجات كل بيئة محلية، وكما هو الحال مع وزارة شؤون المرأة والعوائل ال�ت

ي مسألة المطاعم المدرسية، الأن التغذية 
لتوف�ي حافلة مجانية لالأطفال الذين يذهبون إىل المدرسة. وينبغي أيضا الخوض �ف

. ف ك�ي ورية لصحة التالميذ ولقدرتهم عىل ال�ت �ف

ي إىل الُبعد النظري 
ي مع تعزيز برامجه وذلك من خالل إدخال بُعد عمىلي إضا�ف

/التق�ف ي
2.6 كما ويجب مراجعة التعليم الف�ف

ف المدرسة والعمل )العمل مقابل أجر وتحت ُمَسَمى التدريب( من  الموجود مسبقاً. يجب إعطاء فئة الشباب خيار التناوب ب�ي
أجل إعدادهم لمواجهة سوق العمل، مع منحهم فرصة مواصلة تعليمهم.

ي جميع الصلحات القادمة وعىل جميع المستويات مبنية عىل معاي�ي جودة صارمة.
 2.7 يجب أن تكون الخلفية �ف

ي إعطاء المزيد من فرص التقدم إىل من هم أك�ث ضعفا، ال إىل من هم أك�ث قوة.
والعدالة تع�ف

تتطلب معالجة مشكلة العدالة اهتماما خاصا بأك�ث المناطق حرماناً، وخاصة المناطق الريفية حيث تكون معدالت   l

بية قبل المدرسية والتعليم االعدادي  ي الغالب مع مرحلة ال�ت
ية. هذا هو الحال �ف ي المناطق الح�ف

االلتحاق أد�ف منها �ف
ة لالهتمام، طالما يتم ذلك عىل  ي هي مث�ي ف إيجا�ب والثانوي. وبعبارة أخرى، فإن فكرة تقديم تسهيالت عىل أساس تمي�ي

أساس تحليل مسبق لالحتياجات. إن تحليل االحتياجات أمر أساسي لتفادي تبديد الموارد.

يتطلب معالجة مشكلة العدالة أيضا إعارة اهتمام خاص للفئة الضعيفة من االأطفال ذوي االحتياجات الخاصة. خالل   l

ي أظهرت وجود عدد من القيود منها عدم 
اتيجية تكاملية طموحة وال�ت الع�ث سنوات الماضية، عملت تونس عىل تطبيق اس�ت

ي الموارد. وهناك خطة دمج تعليمية 
ي أدت اىل وجود نقص كب�ي �ف

، والهياكل الغ�ي مطورة ال�ت ف وجود تدريب خاص للموظف�ي
ي هي قيد النقاش حاليا، سوف تعتمد إىل حد كب�ي عىل تقييم 

مطورة جديدة لالأطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وال�ت
. ومن المهم عىل وجه الخصوص توضيح  ي

ي المدارس التكاملية، وذلك لتجنب تكرار أخطاء الما�ف
الممارسات السابقة �ف

المع�ف المقصود بـ “الطفل المعاق )إعاقة خفيفة(”. وأياً كانت الصيغ المختارة، فينبغي أن ال يكون ادماج الطفل المعاق 
ي حد ذاتها، بل البد من توفر وسيلة لمساعدتهم عىل التطور والنمو.

نهاية �ف

ي معالجة مشكلة العدالة كذلك طرح سؤال ملح حول فكرة خاطئة وهي القسم أو المؤّسسة المتجانسة.
وتع�ف  l 

ف التالميذ  وبعيدا عن تعزيز جودة التعليم لجميع التالميذ، فإن تصنيف التالميذ حسب قدراتهم سيعزز من االختالفات ب�ي
ي أقسام

، عىل العكس من هذا، أن التدريس �ف  االأقوياء والضعفاء عىل حساب الضعفاء. لكن هناك دراسات تش�ي
 غ�ي متجانسة يتسم كذلك بالفاعلية، بل لعله أك�ث فائدة للتالميذ الضعفاء. ومن شأن تباين االأقسام، من ناحية أخرى،

ف مهام أخرى، هو تعزيز االنفتاح لمام. فإذا كان هدف المدرسة، من ب�ي  أنه يحد من المنافسة لصالح الفهم واالإ
ي المادة 3 من القانون التوجيهي لعام 2002، يمكن للمرء، إذن وبحق،

 عىل الحضارة العالمية، عىل النحو المو� به �ف
ي تدرس، الخ – يمكن التضحية به لصالح النجاح

نسان – لذاته، ولالآخرين، وللمواد ال�ت  أن يسأل عما إذا كان فهم االإ
. الذي يخلو من أي مع�ف

وبناء عىل هذه المعلومات، تم وضع التوصيات المحددة التالية:

ي تونس 
ي لتحديث البنية التحتية للمدارس” )PNMANIS(. كان يجب أن تعكس المدارس العمومية �ف

وضع “برنامج وط�ف  l

ة لالهتمام، لكنها اليمكن  ي حد ذاتها مث�ي
ي �ف

ي عام 2014. وإذا كانت فكرة مشاركة المجتمع المد�ف
صورة تليق بأطفال البالد �ف

ح أن تعمل كافة المدارس والكليات عىل تلبية  ي تقع عىل عاتق السلطة العامة. ويق�ت
أبدا أن تكون بديال عن المشاريع ال�ت

؛ ب( وضع  ي غضون خمس سنوات. وهذا بدوره يتطلب: أ( تحديد المعاي�ي
المعاي�ي الخاصة بالمرافق التونسية وذلك �ف

ي لتحديث البنية التحتية للمدارس”.
نامج الوط�ف خريط شاملة لحالة البنية التحتية؛ ج( وضع خطة العمل المتعلقة بـ “ال�ب

مراجعة معّمقة لنظام تقييم المكتسبات العلمية للتالميذ، تقوم عىل أساس إيجاد حلول للوضعيات  l 

ف دروس الدعم. المعقدة وتحس�ي

ف ومراجعة معاي�ي توظيفهم. واعتبار الكفاءات البيداغوجية ي سياسة طموحة لتكوين المدرّس�ي
التفك�ي من جديد �ف  l 

ف الجدد، بما يضمن إعدادهم بصورة أفضل لممارسة مهنة التدريس ويجعلهم أك�ث قدرة عىل مجابهة تعقيداتها،  للمنتدب�ي
وهو ما يمّكن أيًضا من إعادة االعتبار لهذه الوظيفة.

ف برامج مراحل التعليم المختلفة، وذلك من خالل إصالح وتوحيد محتوياتها. خلق حالة من التناسق ب�ي  l

لية  ف ف كل من الفروض الم�ف دماج ب�ي وبالتوافق مع مرسوم عام 2004 المتعلق بالحياة المدرسية، العمل عىل تطبيق االإ  l

ي إشارة 
، وذلك عن طريق ربطها بالتعليم، وتحديد مساهمتها �ف واالأنشطة الثقافية والرياضية خالل ساعات الدوام المدرسي

عتبار كيفية إدخال تعديل عىل الوقت  ف االإ إىل قاعدة المهارات المستهدفة لكل مستوى. وينبغي أن يشمل هذا االأخذ بع�ي
المدرسي وذلك وفقا للمعاي�ي االجتماعية والمحلية.
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ي المناطق المحرومة.
ي المناطق الريفية، ومسألة المطاعم المدرسية �ف

ف عىل مسألة النقل المدرسي �ف ك�ي ال�ت  l

ف العمل والدراسة. ، وإعتبار طرق تدريس قائمة عىل التناوب ب�ي ي
ي والمه�ف

ف عىل التعليم التق�ف ك�ي إعادة ال�ت  l

عند وضع خطة الدمج المدرسي المعّدلة المتعلقة باالأطفال ذوي االحتياجات الخاصة، فإنها ينبغي أن تأخذ شكل خطة   l

ي أهداف واضحة، ومسؤوليات موزعة توزيعا 
حقيقية متكاملة لدعم االأطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ والحرص عىل تب�ف

شارة اىل تقييم الممارسات السابقة. ات عىل االأداء، وآلية المتابعة والمساءلة. ويجب االإ جيدا، ومؤرسث

ي أنه يجب إعطاء اهتمام
ينبغي إن يكون لجميع االصالحات المستقبلية معاي�ي جودة صارمة وعادلة. والعدالة تع�ف  l 

ورة مراجعة فكرة جدوى تجانس االأقسام الدراسية، وإذا كان االأمر مناسباً، ي أيضا �ف
 خاص لمناطق معينة. كما وتع�ف

ا جيدا. ف ي أقسام دراسية مدعومة ومجهزة تجه�ي
العمل عىل تقديم خطة تجريبية تضم قدرات مختلفة للتالميذ �ف

ف كب�ي عن طريق إتباع ثلث طرق: 1( تعزيز عملية اللمركزية الجارية؛ 2( إخضاع إدارة قطاع التعليم إىل تحس�ي  3 
ف الموارد من أجل فهم نظامها  ف الجهات المعنية وعىل جميع المستويات؛ 3( تحس�ي ودعم التعاون الأفقي ب�ي

التعليمي الخاص بها.

بوية، وبالتاىلي  ف ادارة المنظومة ال�ت بية كخطوة مهمة إىل االأمام نحو تحس�ي 3.1 وينظر إىل احداث مندوبيات جهوية لل�ت
ة ال تزال موجودة بشأن تنمية المهارات عىل المستوى  فعاليتها، ولكن هذه العملية ال تخلو من الصعوبات. فهناك عقبات كب�ي

انية، الخ. ويمكن التعامل مع هذه العقبات من خالل  ف اتيجي، عىل سبيل المثال( والم�ي الجهوي )مثل ثقافة التخطيط االس�ت
تعزيز الهياكل الجهوية، ح�ت تصبح أك�ث استقاللية ولكي تتمكن من تنفيذ مشاريع تربوية محددة وذلك ضمن اطار عمل 

السياسات الوطنية.

. ولذلك،  ي
ي تعمل عىل نطاق أد�ف من الصعيد الوط�ف

ي عملية الالمركزية هي تخصيص الموارد للكيانات ال�ت
إحدى نقاط القوة �ف

اكات ممكنة مع جمعيات محلية ضمن  واطار عملفإننا نو�ي بأن تقوم  المندوبيات الجهوية المنشأة حديًثا بالبحث عن رسث
لية واالأنشطة الثقافية أو الرياضية، الخ. ف ي الفروض الم�ف

، والمساعدة �ف  عقود  يتعلق بأهداف محددة مثل النقل المدرسي
ي 

اكات ال�ت ي يمكن إستغاللها عىل أساس كل حالة عىل حدة، وذلك كجزء من ال�ث
ة والمعرفة المحلية ال�ت فالجمعيات تملك الخ�ب

 ، انية. وسوف تعمل المشاريع المنفذة عىل المستوى المحىلي ف بنيت عىل أساس أهداٍف واضحة ومخطط لها وقد خصصت لها م�ي
. أيضا – وخاصة المشاريع المدمجة – عىل مضاعفة فرص الحصول عىل تأث�ي

اف ف الجهات المعنية عىل جميع المستويات. فعىل المستوى المركزي، يخلق تنوع االرسث  3.2 يجب تعزيز التنسيق ب�ي
ي لها 

ي االدارة وال�ت
، واالعاقة، ومجال حقوق الطفل( مشاكل �ف ي مجاالت مختلفة )مرحلة التعليم قبل المدرسي

الوزاري �ف
ف مختلف الجهات المعنية ومن  انعكاسات حقيقية عىل تنمية االأطفال. يتسم التنسيق بشكل عام عىل المستوى المحىلي ب�ي

، الخ.( بالفشل ضمن االأسس ف ف المتخصص�ي ، والمعلم�ي ف ، والمرشدين االجتماعي�ي ف  مختلف القطاعات )االأطباء، والمعلم�ي
ي التعلم. ويصبح هذا الموضوع أك�ث أهمية عندما يتعّلق االأمر بمسألة 

ي وضعت لمساعدة االأطفال الذين يالقون صعوبات �ف
ال�ت

ي
ي هذا الشأن. إن هذا التعدد �ف

 دعم االأطفال ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يالحظ تنّوع وتعّدد الجهات المتدخلة �ف
الجهات المعنية يث�ي سؤاال حول كيفية القيام برعاية الطفل، وكذلك كيفية فهم هذا االأمر، فأولياء أمور االأطفال ليس لديهم 

ي الغالب رؤية 
ف التكون لدى الجهات المعنية �ف ي ح�ي

ي الغالب ال يعرفون اىل أي المنظمات ينبغي التوجه، �ف
فكرة واضحة، و�ف

ي هذه المجموعة، باالإضافة اىل عدم 
واضحة لمهمتها وال للوسائل المتاحة لها. ونتيجة لذلك، تضعف مسؤوليات كل جهة �ف

معرفة أي جهة من الجهات المعنية أين يبدأ دورها او أين ينتهي.

 3.3 إن لدى تونس نظام متقدم جدا لجمع المعلومات والعداد البيانات االحصائية، لكن هذه الدراسة أظهرت أن البالد
ي من بعض أوجه القصور من حيث المصادر لفهم نظامها التعليمي الخاص بها، وذلك عىلي مستوى الدراسات، 

ل تزال تعا�ف
، واالنتقال من المرحلة االبتدائية إىل المرحلة  ي موضوعات مثل جودة التعليم قبل المدرسي

والتقييمات، وجمع البيانات … و�ف
االعدادية، وعمالة االأطفال )أنظر أدناه(، وادماج االأطفال ذوي االحتياجات الخاصة، الخ. ولذلك، فإنه يوىص بأن تكون جميع 

ات ذات الصلة،  ي المستقبل، وذلك ضمن نظام معلومات متكامل، باستخدام عدد من المؤرسث
الأنظمة الحصائية أك�ث ترابطًا �ف

ات المتعلقة بجودة التدريس وبأداء التالميذ(.  من أجل زيادة كفاءة ادارة نظام التعليم )وعىل وجه الخصوص المؤرسث
اتيجي، ولتخصيص الموارد لها، وخاصة من حيث تنفيذ آليات  هناك أيضا حاجة إىل تطوير ثقافة التخطيط الس�ت

ف المحىلي والجهوي. المتابعة والتقييم عىل المستوي�ي

ي تونس. ولكن هذه المشكلة موجودة فعالً، 
اً �ف ف أوجه القصور هذه أنه لم يتم دراسة مشكلة عمالة الأطفال كث�ي ومن ب�ي

 وتظهر بشكل مختلف وفقا للبيئات والمناطق، وحسب الجنس والوضع االجتماعي االقتصادي الأرسة الطفل. ولذلك،
ستجابة لهذه المشكلة مختلفة أيضاً وذلك وفقاً لكل حالة من الحاالت. ونو�ي بإجراء المزيد من  يجب أن تكون االإ

 التوثيق والتحليل الدقيق لهذه الظاهرة، من أجل الفهم وبشكل كامل لجميع خصوصيات وعموميات هذه المشكلة،
ي تعهدت تونس بالقضاء عليها.

ط أساسي للحد من هذه الظاهرة ال�ت وهذا �ث
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 وبناء عىل هذه المعلومات، تم وضع التوصيات المحددة التالية:

مواصلة عملية إرساء اللمركزية مع توف�ي االمكانيات الالزمة للجان التعليم الجهوية.  l

: السلطات المحلية، البحث عن امكانيات التعاون مع الجهات المعنية عىل المستوى المحىلي مع فكرة زيادة تأث�ي  l 

، ي مختلف القطاعات، وخاصة بالنسبة لمرحلة التعليم قبل المدرسي
 والقطاع التطوعي، والجمعيات �ف

ف للخطر. ودعم االأطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالأطفال المعرض�ي

زيادة عملية تبادل المعلومات والتنسيق عىل جميع المستويات، من أجل تنفيذ ما قد تم التخطيط له عىل أرض  l 

ي التعلم
ف وتقديم أستجابات مالئمة بالنسبة لالأطفال الذين يعانون من صعوبات �ف  الواقع من قبل الممارس�ي

 وكلما أمكن، القيام بمراجعة االأسس القائمة المتعلقة برعاية االأطفال )التعليم، والشؤون االجتماعية، والعدالة …(
من أجل تبسيطها.

ف واالأرسعىل مختلف النظم القائمة لصالح تنظيم دورات اعالمية عىل المستوى المحىلي والجهوي للمعلم�ي  l 

ي سن المرحلة االبتدائية(.
التلميذ ذوي الحتياجات الخاصة )وخاصة االأطفال �ف

ات  ادخال المزيد من التناسق عىل جميع االحصائيات القائمة ضمن نظام معلومات متكامل يستخدم عدد من المؤرسث  l

ي شفافا. ولبلوغ هذه الغاية، فإنه من 
ذات الصلة من أجل زيادة كفاءة ادارة نظام التعليم. وجعل هذا النظام االحصا�أ

ي جمع البيانات، والعمل 
ف نظام ادارة معلومات التعليم )EMIS( باالإضافة اىل النظم االأخرى المستخدمة �ف المهم تحس�ي

عىل ن�ث بيانات االأطفال خارج المدرسة )OOSC( بشكل دوري.

اتيجي، وتخصيص الموارد لها، وخاصة من حيث تنفيذ آليات المتابعة والتقييم عىل  تطوير ثقافة التخطيط الس�ت  l

ف المحىلي والجهوي. المستوي�ي

وكجزء من بحوث مستقبلية )ربما بالتعاون مع الـ CNIPRE واالأوساط الجامعية(، إجراء تحليل أك�ث دقة وتوثيقاً لظاهرة   l

ي 
ط أساسي للحد من هذه الظاهرة ال�ت عمالة الأطفال من أجل فهم الخصوصيات والعموميات بشكل كامل، وهذا رسث

. تعهدت تونس بالقضاء عليها عىل المستوى الدوىلي
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