
 

 

كثر الحديث عن المواطنة من زوايا مختلفة عبر منابر  ،بعيد الثورة التونسية

سائل اإلعالم وفي إطار مكونات المجتمع المدني على اختالفها وتنوعها وتعّدد و

فإّنه  وإن المستقرئ لجّل ما تّم تداوله، ورغم اختالف الرؤى وزوايا التحليل،. مرجعياتها

يالحظ القاسم المشترك في تحديد مفهوم المواطنة ويلمس توافقا على نبل معانيه وإيمانا 

 .بضرورة اعتماد هذه القيمة وترسيخها لدى الناشئة

ارتأينا التركيز على األبعاد النبيلة للمواطنة والتي يمكن  ،ومن هذا المنطلق

غاية إنتاج جيل مؤمن بحب الوطن عتمادها كمرجعية أساسية في تربية الطفل وتنشئته بإ

والعمل والمشاركة والحرية وحقوق اإلنسان وغيرها من المعاني التي وثقت رباطها 

 .بمفهوم المواطنة كمرجعية أساسية جامعة لمدونة سلوكية ومنظومة تربوية متكاملة

 .وإن الغوص في هذا التمشي هو بمثابة البناء القاعدي لشخصية الفرد وسلوكه

نا أن أساس التربية الحديثة يجب أن يبنى على مفهوم مركزي ومتفرع أال وهو فاعتبار

المواطنة، سيحيلنا حتما إلى اعتبار أن مرجعية سلوك الطفل يجب أن تنبع أوال وباألساس 

 .من هذا المفهوم الجامع للقيم التي تبنى عليها األجيال وتشيد على أساسها الحضارات

ي المؤسسة النظامية األولى التي تضطلع ببناء شخصية وباعتبار أن المدرسة ه     

الطفل عبر مناهجها واستراتيجياتها العامة، فقد بات لزاما مراجعة هذه المنظومة بما يخدم 

مفهوم المواطنة كمرجعية قيمية و كمدونة للسلوك من خالل اعتماد المفاهيم الفرعية التي 

ياة المدرسية والتفاعل مع المحيط بمختلف لها صلة بالمشاركة واالنخراط الفعلي في الح

مكوناته واالندماج في المجتمع كغاية قصوى من خالل استبطان المبادئ والقيم التي من 

 .شأنها أن تخدم الفرد والمجموعة

فال يمكن أن يتحقق هذا إال من خالل توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة 

ة عمل وتدخل واضحة وخلق آليات فعلية لدفع وهياكل المجتمع المدني لوضع استراتيجي

الممارسة اليومية للطفل التلميذ نحو المأمول لنصنع جيال قوي البنية قادرا على التفاعل 

 .  بإيجابية مع التغيرات السريعة للمجتمع ومتأقلما مع غيره ومؤمنا بالقيم الكونية



  

 
 الورشات

  

  .التمثيلية واملشاركة: الورشة ألاولى+  

مسؤول على الاتصال بمكتب اليونيسيف : السيد مختار الظاهري  :رئيسال*   

 .بتونس

 .مندوب حماية الطفولة بوالية تونس: السيد منصف بن عبد هللا :املقرر *   

 .التلميذ من إلاحاطة إلى املرافقة: الحياة املدرسية: الورشة الثانية+  

الاعدادية والتعليم الثانوي  مدير عام املرحلة: السيد منذر ذويب :رئيسال*   

 .بوزارة التربية

رئيسة مصلحة العمل الاجتماعي في الوسط : السيد سعيدة بوذينة :املقرر *   

 .                              الاجتماعية املدرس ي بوزارة الشؤون

 .آليات التدريب على املواطنة: الورشة الثالثة+  

 .لمعهد العربي لحقوق إلانساناملديرة التنفيذية ل :ملياء قرار السيدة :رئيسال*   

 .بوزارة التربية ثانوي  متفقدة تعليم: ون قمع إنصاف السيدة :املقرر *   

 .املدرس ي الدمج: الورشة الرابعة+  

املكلف بالتنسيق باإلدارة العامة للبرامج : الهاشمي العرضاوي  :رئيس الورشة*   

 والتكوين الستمر 

 .التربية بوزارة  

كاهية مدير الحياة املدرسية باإلدارة العامة للمرحلة : إلهام بربورة :املقرر *   

 .إلابتدائية بوزارة التربية

 

 

 

 برنامج الندوة
 

 .1122أكتوبر  12الثالثاء   :اليوم ألاول 
 .إستقبال وتسجيل املشاركين - 10.11

 

 : الجلسة الافتتاحية – 10.11

 .السيدة وفاء بن خالد :كلمة السيدة املديرة العامة للمرصد  -

 .السيدة ماريا لويزة فورنارا :كلمة السيدة ممثلة اليونيسيف بتونس  -

 .التربية وزير فتحي جراي، السيدكلمة   -

 .رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب، ماجدة بن جعفر، تقديم السيدة التقرير التمهيدي حول املواطنة – 10.21

 .تقديم منهجية العمل – 21.11

 .استراحة – 21.21
 

 الحصة الصباحية 

 .عمل الورشات – 21.21

 .اءدغ – 20.11
 

 الحصة املسائية 

 .ل الورشاتاعمأمواصلة  – 22.01

 .استراحة – 23.01

 .جلسة عامة – 20.11

 .السيدة وفاء بن خالد املديرة العامة للمرصد، :الجلسة ةرئيس*   

 .ل الورشاتاعمالتقارير ألاولية ل عرض   -

 .ش عامانق  -

 .نهاية أشغال اليوم ألاول  – 20.11
 

 .1122أكتوبر  11الاربعاء  :اليوم الثاني
 .التقرير النهائي وصياغة التوصيات الخاصة بكل ورشة وإعدادل الورشات اعمأمواصل  – 10.11

 .استراحة – 22.01
 

 .جلسة عامة – 21.11

 .، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفلالسيد معز الشريف :رئيس الجلسة*  

 . تالوة توصيات الورشات  -

 ..لمرأة وألاسرةلكاتبة الدولة ، السيدة نائلة شعبانكلمة   -

  .اختتام أشغال الندوة – 20.01


