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لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

•مداوالت اللجنة
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والHبية والبحث العلم' بتاريخ  15نوفم
 2018لإلستماع لوزير التعليم العاي والبحث العلم' حول مشروع م89انية الوزارة لسنة 2019
حيث ب9ن السيد الوزير أن الوزارة بمختلف هياكلها انطلقت Xي مرحلة حاسمة من ٕالاصالح
و تم ضبط مشروع امل89انية املقHحة بمقتٔ abcالاولويات والتوجهات العامة إلسHاتيجيات
الحكومة ومشروع ٕالاصالح الجامeي.
وتتمثل أهم هذﻩ التوجهات Xي :
 تحس9ن جودة التكوين وضمان مالئمته للمواصفات العاملية ، دعم تشغيلية خريlي التعليم العاي ، تطوير منظومة البحث والتجديد كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تحس9ن الحياة الطالبية والخدمات الجامعية باعتبار أن الطالب هو محور املنظومةالجامعية ،
 حوكمة القطاع ومقاومة الفساد ،-

دعم انفتاح املؤسسات الجامعية عxى محيطها الوط 'yوالدوي .
كما أفاد السيد الوزير أن النفقات الخاصة بنامج التعليم العاي تطورت بنسبة تقدر

ب 9.25باملائة حيث ستوظف الزيادة املقHحة Xي اعتمادات الدفع لتغطية ٔالاجور والتدرج
والHقية إضافة إى مصاريف التسي 9أما نفقات التنمية فستوظف لتغطية نفقات املشاريع
املتواصلة وتحس9ن ظروف التدريس بتوسيع ويئة مقرات املؤسسات الجامعية ودعم ٔالادوات
البيداغوجية .
وب9ن ان ٕالاعتمادات املقHحة بم89انية التنمية حسب الامج تتوزع كالتاي :
 التعليم العاي  32باملائة البحث العلم'  47باملائة الخدمات الجامعية  13باملائة -القيادة واملساندة  8باملائة
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وأكد أن الوزارة تعمل عxى مضاعفة عدد الدكاترة و تحس9ن جودة التكوين و تقييمه
املستمر و تأهيل ٕالاجازات بمعاي 9جديدة من بيا توحيد ٕالاجازة وإلغاء ٕالاجازة التطبيقية
ؤالاساسية واعتماد مقاربة املهارات واملهن .
ومن ب9ن أمثلة ٕالاصالحات البيداغوجية Xي قطاع التعليم العاي :
 إحداث ميثاق الHبص والتكوين بالتداول التكوين املستمر الجامeي شهادة ٕالاجازة Xي الدراسات التحض9ية للتكوين الهند'b إصالح الدراسات الطبيةوتم إقرار مجموعة من ٕالامتيازات املهمة لفائدة الجامعي9ن عxى غرار منحة تحف 89عxى
ٕالانتاج العلم' مع مراعاة مبدأ التميٕ 89الايجابي  ،إحداث تعاونية بداية من سنة  ، 2019منحة
عودة جامعية بكلفة جملية تقدر ب  21مليون دينار  ،منحة جامعية لفائدة ابناء الجامعي9ن
) ألف مستفيد ( .
هذا وب9ن السيد الوزير أن امل89انية الجملية املخصصة لقطاع البحث العلم' من طرف
الدولة تقدر ب ـ ـ  446مليون دينار من بيم  357مليون دينار مرصودة من طرف وزارة التعليم
العاي والبحث العلم' وقد تطورت م89انية برنامج البحث العلم' بنسبة  20باملائة مقارنة بسنة
 ، 2018كما تم التقليل من وحدات البحث الصغ9ة وتجميعها Xي مخابر  ،حيث تراجع عدد
الوحدات من  327وحدة إى  200وحدة ووصل عدد املخابر إى  393مخ ،
وبخصوص تفعيل مبدأ التمٕ 89الايجابي عxى ٕالانتاج العلم' ب9ن السيد الوزير أنه تم
تنفيل الباحث9ن املشتغل9ن بالجهات الداخلية بنسبة  30باملائة .
كما ذكر السيد الوزير أن م89انية املخابر تطورت إى  61باملائة وتم ربط توزيع م89انيات
املخابر بكمية ٕالانتاج مع اعتماد التمويالت التنافسية عxى أساس طلبات ترشح يتم تقييمها
واختيار أحسا من قبل لجان علمية مختصة  .واقHح السيد الوزير الHفيع Xي ٕالاعتمادات
املخصصة لتثم9ن البحث العلم' لتبلغ  1,8مليون دينار .
وبخصوص برامج التعاون الدوي فقد تم تدعيم مجاالت التعاون العلم' بتوسيع
الشراكة العلمية لتشمل عديد الدول عxى غرار الص9ن وكوريا وغ9ها وٕالانفتاح عxى الدول
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ٕالافريقية وقد تطورت املنح املسندة Xي نطاق التعاون الدوي إى  1200منحة من بيا 200
منحة للجزائر و  100منحة للمغرب .
وب9ن أن الوزارة توفر  16مليون و 700ألف وجبة جامعية و  65411سرير للطلبة وينتفع
 144ألف من الطلبة بمختلف أنواع املنح وٕالاعانات أي حواي  60باملائة من الطلبة .
وعرض السيد الوزير من جهة أخرى التوجهات العامة للوزارة واملتعلقة أساسا بالحوكمة
والرقمنة  ،التميٕ 89الايجابي  ،التشغيلية  ،تعصٕ 9الادارة وتقريب الخدمات ٕالادارية وربط
املؤسسات الجامعية بالشبكة الوطنية ٕالادارية املندمجة  ،وإحداث بطاقة طالب وطنية ذكية
 ،وتطوير شبكة مراكز املهن واشهاد الكفاءات وإحداث قاعدة بيانات للدكاترة العاطل9ن عن
العمل وتكريس الشفافية من خالل اعتماد مبدأ العالنية ووضوح ٕالاجراءات ٕ ،الاعالن املسبق
عن تركيبة لجان ٕالانتداب والHقية  ،العمل عxى مكافحة الفساد انطالقا من ابرام اتفاقية
شراكة ب9ن الوزارة والهيئة الوطنية Xي هذ الغرض كما تم تنظيم ملتقيات طلبة ضد الفساد
بالشراكة مع الهيئة الوطنية وإحداث شهادتي ماجست 9ذات صلة بالحوكمة ومكافحة الفساد
كما ب9ن السيد الوزير أنه سيتم العمل عxى إحداث برنامج تسجيل للطلبة ٔالاجانب
بمقابل وسيعمل عxى حسن التصرف Xي التمويالت عxى املستوى الدوي .
وأكد Xي ختام عرضه عxى تطور م89انية الوزارة بنسبة  11.10باملائة مقارنة بسنة 2018
لكا تبقى م89انية بحاجة إى مزيد الHفيع .
وتفاعال مع عرض مشروع امل89انية املقHح محل نظر اللجنة اعت عدد من السيدات والسادة
أعضاء اللجنة أن دعم التشغيلية لحامxي شهادات التعليم العاي غ 9واضح ،مع انعدام رؤية
مشHكة ب9ن وزارات الHبية والتعليم العاي والبحث العلم' والتكوين امل' والتشغيل حول
ٕالاصالحات Xي هذﻩ القطاعات Xي تكاملها وترابطها ومتابعة مسار املتخرج9ن Xي ظل ارتفاع معدل
البطالة  ،ونبه عدد آخر من النواب إى تراجع قيمة الشهائد العلمية وضعف املنح املسندة للطلبة
التونسي9ن بالخارج Xي ظل تراجع قيمة الدينار .
وتساءل أحد النواب عxى مدى استقاللية الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة وٕالاعتماد ،
وعن وجود تقييم من عدمه ملنظومة "إمد" وانعكاساا عxى الطلبة ؤالاساتذة من جهة ،وبصمة
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البحث العلم' Xي الرفع من نسبة التنمية من جهة أخرى  .ودعا إى ضرورة إحداث هيئة وطنية
للبحث العلم' متكونة من جامعي9ن وصناعي9ن .
وحول إعداد قانون أسا 'bلألساتذة الباحث9ن شدد أعضاء اللجنة عxى ضرورة تشريك لجنة
الشباب والشؤون الثقافية والHبية والبحث العلم' Xي إعداد مشروع القانون املذكور .
والحظ بعض النواب أن املعاي 9املعتمدة Xي مناظرات ترقية ٔالاساتذة غ 9شفافة وموضوعة
عxى قياس أساتذة بعيم يريدون ٕالاستئثار بالHقيات دون غ9هم وهو ما يستد´ي إعادة النظر Xي
هذﻩ املعاي . 9وبخصوص بعض الشعب العلمية ال·' يتخرج ما عديد الطلبة دون أن يجدوا
موطن شغل أو ab¹النواب بإعادة النظر Xي هذﻩ الشعب .
كما أكدوا عxى ضرورة إيجاد حلول جدية ملشاكل التجه89ات املعطبة ال·' تمأل الجامعات،
ومشاكل توفٕ 9الاقامة والسكن املتواصلة وٕالاشكاليات املتعلقة بالتسجيل الجامeي عن بعد
وموضوع تنظ 9الشهائد العلمية للطلبة التونسي9ن الدراس9ن بالخارج .
وأشار مجموعة من النواب إى ضعف امل89انية املرصودة وغياب التنسيق بالقدر الكاXي مع باºي
الوزارات Xي قطاع البحث العلم' .
وبخصوص ٕالاتفاق املم مع جمعية إجابة لألساتذة الباحث9ن تساءل عدد من النواب حول
مدى تنفيذ ما ورد Xي نص ٕالاتفاق املذكور .
واقHح النواب خلق هياكل تمكن من تطوير التبادل Xي البحث العلم' مع الدول ٕالافريقية
وإحداث خارطة للبحث العلم' موزعة عxى  6أقاليم معتين أن البحث العلم' لم يتقدم بالشكل
الكاXي وموص9ن بمزيد انفتاح الجامعة عxى املحيط بتشريك املؤسسات ٕالاقتصادية .
واعت بعض النواب أن حجم م89انية وزارة التعليم العاي والبحث العلم' يبقى دون املأمول
رغم أ½ا ارتفعت نسبيا إذا ما أخذنا بع9ن ٕالاعتبار تقلص قيمة الدينار  ، .وأشاروا إى أن بعض
املؤشرات املتعلقة بالسكن الجامeي ؤالاكلة تحسنت لكا تبقى طفيفة حيث أن هناك مبيتات
جامعية ال تستجيب لكراس الشروط وهناك مطاعم جامعية تفتقد لإلطار العامل .
كما تم التطرق إى مخاطر انعكاسات تف 'bÀظاهرة تدليس الشهائد العلمية عxى سمعة
الجامعة التونسية  .وطرح عدد من النواب بعض مشاغل جهام Xي مجال التعليم العاي والبحث
العلم' .
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وXي إجابته عxى تساؤالت السيدات والسادة النواب أبرز السيد وزير التعليم العاي والبحث
العلم' أن مسار ٕالاصالح يتقدم بخطى ثابتة وب9ن السيد الوزير أن امل89انية املقHحة ال تحقق كل
التطلعات وال تلÃي الرغبة Xي الHفيع فÂا لكن هذا ما أمكن التوصل له مع وزارة املالية  ،مع ٔالاخذ
بع9ن ٕالاعتبار مشكل املالية العمومية املتواصل .
وب9ن السيد الوزير أنه تم إعداد مشروع إصالح تشاركي ساهم فيه مختلف املتدخل9ن Xي القطاع
وقد عقدت مختلف لجان ٕالاصالح اك Äمن  150إجتماعا رسميا بمشاركة أك Äمن  250خب9ا
توجت بإعداد  10تقارير عامة باإلضافة إى التقارير ذات الطابع التق . 'yوإن الوزارة بصدد إعداد
مؤلف يتضمن كافة مراحل ٕالاصالح منذ انطالقته  .هذا وقد اقHح السيد الوزير تنظيم اجتماعات
دورية مع اللجنة ملتابعة تطور املسار ٕالاصالÅي Xي مجال التعليم العاي والبحث العلم' .
أما بخصوص التنسيق مع الوزارات ٔالاخرى املتدخلة فقد ب9ن السيد الوزير أنه تم إحداث لجنة
ثالثية مع وزارتي الHبية والتكوين امل' والتشغيل تعمل عxى توحيد ٕالاصالحات Xي مجال املوارد
البشرية  ،كما أن للوزارة عالقة تعاون مع وزارة الHبية مرتبطة اساسا بتكوين املكون9ن لفائدة
وزارة الHبية .
وبخصوص تقييم نظام "إمد" ب9ن السيد الوزير أن تجربة "إمد" نجحت Xي العديد من بلدان
العالم لكن هذا ال يع 'yأ½ا فوق التقييم ولهذا الغرض فإن الوزارة ستتوى مراجعة هذﻩ املنظومة
Xي اتجاﻩ إلغاء الفوارق ب9ن ٕالاجازة ٔالاساسية وٕالاجازة التطبيقية بتوحيد الشهادة الوطنية لإلجازة
ال·' ستجمع ب9ن نقاط قوة ٕالاجازة ٔالاساسية Xي بعدها ٔالاكاديم' وٕالاجازة التطبيقية Xي بعدها
املمهÇن  ،باإلضافة إى العمل عxى إرساء معابر ب9ن شهادتي ماجست 9البحث واملاجست 9امل' بإتاحة
الفرصة أمام الطالب لتعديل مسارﻩ وتصحيح خياراته عxى مستوى مختلف مراحل التكوين
الجامeي  ،كما سيتم تعديل نظام ٕالامتحانات وتقييم الطلبة من خالل تنويع اشكال التقييم
التكوي 'yواعتماد الطرق البيداغوجية املبتكرة الختبار قدرة الطالب عxى التمكن من مخرجات
التعلم .
وبالنسبة للتساؤل املطروح حول دار املعلم9ن العليا فقد أفاد السيد الوزير أن اللجنة املشHكة
ب9ن وزارة التعليم العاي ووزارة الHبية تعمل عxى دراسة تنقيح النصوص القانونية املنظمة لدار
املعلم9ن العليا واقHاح وضعها تحت ٕالاشراف املزدوج للوزارت9ن .
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أما فيما يتعلق بتكوين الطلبة Xي اللغات فإنه يجري العمل عxى تعديل نظام التوجيه الجامeي
بتنفيل اللغات عند احتساب مجموع نقاط التلميذ بما يحفزﻩ عxى مزيد الاهتمام باللغات عموما
وباإلنقل89ية عxى وجه الخصوص وذلك بداية من سنة . 2019
ولدى تطرقه إى توضيح مسألة تشغيلية الطلبة فقد ب9ن السيد الوزير أن الوزارة تعمل
عxى تحس9ن القدرة التشغيلية للطلبة من خالل إحداث مراكز املهن املقدرة ب ـ  132مركز وال·'
تمثل حلقة وصل ب9ن الجامعة واملحيط الاقتصادي والاجتما´ي وال·' دف إى تكوين شخصية
املتكون وتوف 9تكوين إضاXي له Xي اللغات ومتابعة خريlي الجامعة وربط تكويم بمتطلبات سوق
الشغل  .وXي هذا السياق تطرق السيد الوزير إى تجربة نموذجية تحت تسمية "الطالب املبادر
"وذلك بإحداث قطب9ن للمبادرة بجامع·' صفاقس وقرطاج مع تكوين املشرف9ن بمبلغ جمxي يقدر
ب ـ ـ ـ  2.5م د وÉدف هذا النامج إى تكوين جيل جديد من الطلبة املبادرين .
أما فيما يتعلق بالدكاترة فقد تم اتخاذ عدد من ٕالاجراءات من أهمها إحداث قاعدة بيانات
للدكاترة العاطل9ن عن العمل حسب الاختصاص وتقديمها إى  25وزارة و 5منظمات غ 9حكومية
إلدماجهم Xي الدورة الاقتصادية كما تم إعطاء ٔالاولوية للدكاترة العاطل9ن عن العمل Xي عقود
تمويل البحوث داخل املؤسسات بمبلغ  7م د  .هذا باإلضافة إى إمضاء  134عقد تمويل البحوث
داخل املؤسسات ما  68عقدا يخص حامxي شهادة الدكتوراﻩ.
ولدى تطرقه إى برنامج البحث العلم' أشار السيد الوزير إى أن مصالح الوزارة تعمل عxى اسناد
دعم تفاضxي للباحث9ن Xي مجال العلوم ٕالانسانية وذلك بمناسبة طلبات العروض ال·' يتم ٕالاعالن
عا Xي إطار املشاريع الدولية للبحث العلم' .
وأشار السيد الوزير من جهة أخرى أنه تم إبرام اتفاقيات مع عدة دول للتعاون Xي مجال
البحث العلم' سيما مع اسبانيا والتغال وفرنسا وكوريا الجنوبية ورومانيا واملغرب والجزائر
وموريتانيا وقطر والسعودية والص9ن .
وب9ن السيد الوزير من ناحية ثالثة أنه سيتم Xي إطار تمويل هياكل البحث العلم' عxى دعم
التمويل ٕالاضاXي التناف 'bÊبمختلف مشاريع البحث العلم' وضبط معاي 9موضوعية وشفافة
خاصة بالتمويل القار ملخابر ووحدات البحث وتبسيط التصرف املاي Xي املشاريع الدولية .
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أما Xي مجال الخدمات الجامعية فقد أشار السيد الوزير أن الوزارة عكفت عxى يئة الËي
الجامeي بن عروس ويئة فضاءات مالئمة للطلبة من ذوي الحاجيات الخصوصية بوالية نابل
فضال عن ٕالاحاطة بالطلبة سواء من ناحية السكن الجامeي أو ٔالاكلة الجامعية أو صرف املنح
وال·' تم الHفيع فÂا فضال عن الوقاية من مخاطر ٕالارهاب خاصة ع الحمالت التوعوية
والتحسيسية Xي الغرض .
وبالنسبة للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة أفاد السيد الوزير أ½ا تفتقد Xي الوقت
الحاضر إى الصالحيات و املهارات لتقييم الجامعة التونسية وسيتم العمل عxى تحويل هذﻩ الهيئة
إى هيئة مستقلة للتأهيل وٕالاعتماد وفقا ملعايٕ 9الاعتماد الدوي .
وفيما يتعلق بالقانون ٔالاسا 'bلألساتذة الباحث9ن ب9ن أن الوزارة تظل منفتحة عxى كل
ٔالاطراف وستعمل عxى تشريك أعضاء اللجنة Xي بلورة مشروع هذا القانون .
وXي ختام تدخله أشار السيد الوزير أنه سيتم تمك9ن أعضاء اللجنة من أجوبة كتابية
مفصلة حول كافة تساؤالم .
وبتاريخ  23نوفم ّ 2018
توصلت اللجنة باألجوبة الكتابية من وزارة التعليم العاي والبحث
العلم' وتم إدراج ملخصات لهذﻩ ٔالاجوبة بالتقرير الذي أعدته حول امل89انية املقHحة كما تم
توزيع وثيقة هذﻩ ٔالاجوبة الكتابية عxى أعضاء اللجنة بتاريخ  26نوفم . 2018
هذا وقد صادقت اللجنة عxى الباب السادس والعشرون من مشروع م89انية الدولة لسنة
 2019املتعلق بوزارة التعليم العاي والبحث العلم' وعxى التقرير املعروض بأغلبية أعضاÎا
الحاضرين Xي جلسÏا املنعقدة بتاريخ  27نوفم . 2018

رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

هيكل بلقاسم

لخضر بلهوشات
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