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لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

•مداوالت اللجنة
اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والJبية والبحث العلم Fيوم الخميس  15نوفم 2018
لإلستماع إى السيد وزير الشؤون الثقافية حول الباب العشرون من مشروع م12انية الدولة لسنة
 2019املتعلق بم12انية وزارة الشؤون

الثقافية  .وأفاد السيد الوزير Uي تقديمه ملشروع امل12انية أن

الوزارة اعتمدت منذ مباشرة عملها موUى أوت  2016توجهات حكومية تقوم ع^ى املبادئ العامة
للدستور و خاصة ما تعلق مbcا بالفصول  31و 41و 42و Uي إطار التوجهات ٔالاساسية ملخطط التنمية
 ، 2020-2016و Uي سياق برنامج عمل الحكومة ورهاناته لتحقيق :
 التنمية الاستثمار Uي املناطق الداخلية املبادرة الخاصة بما يمكن من الرفع من القدرة التشغيلية ملختلف القطاعات و التقليص من بطالةحام^ي الشهادات العليا
تسجل يادة ّ
تقدر بـ %13.4مقارنة بسنة  2018غ 2أ|bا حافظت ع^ى
وب2ن أن امل12انية املقJحة ّ ز
نفس النسبة % 0.73من امل12انية العامة للدولة .
و تمثل م12انية التأج 2العمومي  %53.8من م12انية الوزارة  ،بينما تمثل م12انية التسي%5.5 2
وتمثل م12انية التدخل العمومي  ، %18.4أما م12انية التنمية فتمثل U .%20ي ح2ن تمثل م12انية صندوق
التشجيع ع^ى ٕالابداع ٔالادبي والف %2.3 Fمن م12انية الوزارة.
وأبرز السيد وزير الشؤون الثقافية أن هناك مجموعة من الزيادات Uي امل12انية تتمثل Uي :
-

زيادة Uي م12انية املندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية املخصصة لتأج 2املنشط2ن املتعاقدين
بالحصة بـ 1.198م د تطبيقا ألحكام ٔالامر املتعلق بتأم2ن حصص التنشيط الثقاUي باملركبات
الثقافية ودور الثقافة ونظام التأج 2املنطبق و الصادر بتاريخ  17أوت .2017

 زيادة Uي نفقات تسي 2املندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بـ 0.101م د.-

زيادة Uي نفقات تسي 2املركز الثقاUي الدوي قصر العبدلية بعد صدور ٔالامر املتعلق بتنظيمه
كمؤسسة عمومية إدارية ب ـ ـ ـ 0.070م.د.
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 زيادة بعنوان الاحداثات الجديدة ال Fتخص مسرح ٔالاوبرا واملركز الوط Fلفن العرائسومتحف الفن الحديث واملعاصر بـ ـ ـ 6.160م د.
وأكد أن م12انية التدخل شهدت ارتفاعا ع^ى مستوى كل القطاعات الفنية واملؤسسات
الراجعة بالنظر للوزارة وخاصة Uي مجال تفعيل مقتضيات ٔالاوامر املتعلقة بـ:
التنظيم ٕالاداري واملاي للمكتبات الجهوية والصادر بتاريخ  22أفريل . 2017التنظيم ٕالاداري واملاي وطرق تسي 2املعاهد العمومية للموسيقى والرقص والصادر بتاريخ  07جوان.2018
ضبط منحة الساعات ٕالاضافية املخصصة ملدر Fاملوسيقى والصادر بتاريخ 30أفريل .2018 دعم نشاط مراكز الفنون الدرامية والركحية وال Fبلغت  13مركزا مرشحة لالرتفاع بتخصيصم12انية قدرها حواي  2.1م د
وأضاف السيد الوزير أن الوزارة توجهت نحو المركزية ثقافية فعلية من خالل تكريس مبدأ
التميٕ 12الايجابي وتطوير أوجه التعاون والشراكة ب2ن الهياكل الثقافية بالجهات ومع الجمعيات خاصة
Uي ما يتعلق بمجة التظاهرات ؤالانشطة الفنية والثقافية مع تطوي ــر الب التحتية الثقافية خاصة
باألحي ــاء الشعبي ــة واملناطق الداخلية .
كما ب2ن أنه تم الJفيع Uي اعتمادات برامج  :مدن الفنون  ،مدن الحضارات  ،مدن ٓالاداب
والكتاب  ،من  5م د اى  8.8م د بالتوازي مع ترسيم اعتمادات إضافية لفائدة دعم النشاط الثقاUي
بالجهات Uي حدود  1م د .
ّ
سيتم الJك 12ع^ى تعزيز الاهتمام بكل ٔالانماط الثقافية Uي تونس وذلك لتكون هذﻩ ٔالانماط Uي
كما
متناول الجميع ،وUي هذا املجال أطلقت الوزارة بالتنسيق مع الهياكل املهنية املعنية تظاهرات ثقافية
ّ
كى تتمثل Uي أيام قرطاج للفن املعاصر ،أيام قرطاج لفن العرائس ،أيام قرطاج للشعر وأيام قرطاج
الكوريغرافية وذلك ع^ى غرار أيام قرطاج السينمائية واملسرحية واملوسيقية باعتبار ّأن قطاعات
ّ
الفنون التشكيلية والشعر والكوريغرافيا ظلت Uي حاجة ماسة إى تظاهرات مرجعية ذات إشعاع وطF
ّ
ودوي تمكن من إضفاء الحيوية املطلوبة ع^ى سوق الفن Uي تونس.
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وعليه فقد تم الJفيع Uي الاعتمادات الخاصة باملساهمة Uي تنظيم التظاهرات واملهرجانات ع^ى
املستوى املركزي وكذلك ع^ى مستوى املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات والتظاهرات الثقافية
والفنية بزيادة قدرها  2.920م د.
وبخصوص ٕالاسJاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد والحوكمة أفاد السيد الوزير أنه تم تخصيص
م12انية قدرها  100أد النجاز دراسة حول واقع الحوكمة وتنظيم ملتقيات و ندوات وورشات عمل
©bدف لتفعيل مبادىء الحوكمة الرشيدة.
وUي اطار مزيد ٕالاحاطة باملبدع2ن والفنان2ن والعناية بأوضاعهم الاجتماعية تم ترسيم اعتمادات
لفائدة تعاونية الفنان2ن التونسي2ن والتقني2ن Uي املجال الثقاUي بـ ـ ـ  100أد والزيادة Uي اعتمادات
املساعدات الظرفية للمبدع2ن والعامل2ن بالحقل الثقاUي .
و لتفعيل عمل وتدخالت صندوق التشجيع ع^ى ٕالابداع ٔالادبي والف Fوملزيد تحف 12حركة
الخلق وٕالابداع الفU Fي تونس ودعم ٕالاحاطة ٔالادبية والاجتماعية بالفنان2ن واملبدع2ن التونسي2ن تم
تخصيص مبلغ ّ
قدر بـ  7م.د أي بنسبة زيادة  ℅75مقارنة بسنة .2018
وأكد السيد الوزير أن الامج الثقافية سيكون لها أثرا إيجابيا Uي التنمية ولدى مختلف
ّ ّ
ٔالاقل حظا من خالل مقاربة تشاركية
أطياف املجتمع الثقاUي خاصة Uي املناطق الداخلية واملناطق
©bدف إى تطوير اسهام النشاط الثقاUي Uي تنشيط الدورة الاقتصادية و نشر ثقافة الانفتاح ومقاومة
التطرف والانغالق .
وتفاعال مع العرض الذي قدمه السيد وزير الشؤون الثقافية اعت السيدات والسادة النواب أن
عرض امل12انية هو رؤية اسJاتيجية ملشروع ثقاUي Uي ظرفية تواجه ف¬bا تونس عديد التحديات الثقافية
وٕالاجتماعية وٕالاقتصادية وثمنوا إحداث مدينة الثقافة ؤالانشطة والتظاهرات ال Fشهد©bا املدينة
وخاصة مجهودات القائم2ن عل¬bا.
و تطرق أحد النواب ملوضوع صندوق التشجيع الف Fؤالادبي حيث دعا إى ضرورة مراجعة معاي2
تقييم الكتاب التون¯ Fضمانا لتم12ﻩ ولجودته  .كما دعا إى مزيد التحري Uي الكتب املوجهة للسجون
بالتمحيص Uي محتويا©bا ،وشدد عدد آخر من النواب ع^ى ضرورة العناية باملكتبات العمومية وتجه12ها
بمعدات حديثة وتحفٕ 12الاطارات ٕالادارية العاملة b²ا .

4

لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

واعت رأي آخر أنه من الضروري القطع مع ثقافة املا F³القائمة ع^ى ثقافة الواجهات وع^ى
املركزية الثقافية والعمل ع^ى بناء مشروع وط FثقاUي يقوم ع^ى خارطة طريق واضحة مستحسنا
إحداث تنسيقيات اقليمية ثقافية  .لكنه اعت أن ذلك يجب أن يصاحبه ٕالاعJاف بالشخصية
املعنوية لهذﻩ التنسيقيات وتمكيbcا من ٕالامكانيات املادية واللوجستية ح تكون قادرة ع^ى تثم2ن
الJاث املادي بتلك ٔالاقاليم .
وتمت ٕالاشارة إى حصول فراغ Uي ٕالاطار ٕالاداري بعديد دور الثقافة باملناطق الداخلية حيث
تفتقر إى إطارات إدارية مختصة Uي ظل توقف ٕالانتدابات حيث تم اقJاح إيجاد حل ع التعاقد مع
املنشط2ن .
ونبه بعض النواب إى ظاهرة إغالق عدد من قاعات السينما Uي ظل غياب اسJاتيجية وطنية Uي
هذا الغرض .
وتساءل عضو من اللجنة عن النتائج ال Fتحققت منذ املصادقة ع^ى مشروع القانون املتعلق
بانضمام تونس إى اتفاقية أوربا املبدعة و عن انعكاسات تراجع نفقات التنمية بـ ـ  14,3باملائة
بالنسبة لتمويل التظاهرات الثقافية ودعم املؤسسات الثقافية .
كما أث 2تساؤل بخصوص عدم وضوح تنويع مصادر التمويل الثقاUي واستفسر أحد النواب حول
مآل العائدات من مداخيل التظاهرات الثقافية واستوضح حول وجود اتفاقيات شراكة من عدمها مع
وزرات أخرى لتمويل ٔالانشطة الثقافية ع^ى غرار وزارة السياحة ملا تلعبه من دور مهم Uي الJويج
للثقافة التونسية .
وتمت ٕالاشارة إى غياب الوضوح Uي تقييم مدى نجاعة املشاريع املتواصلة ع^ى غرار برنامج ترقيم
املخزون السم»ي البصري ; ،و دعا النواب إى وضع خطة وطنية لحماية املواقع ٔالاثرية والJاث التون¯F
و تكليف هيكل واضح بحماية هذﻩ املواقع مقJح2ن ابرام اتفاقية شراكة مع وزارة البيئة والشؤون
املحلية Uي إطار الالمركزية بحيث تقوم البلديات بمسح شامل لحصر كل املواقع الاثرية وحماي¾bا من
الbcب والتخريب  .وأبدى بعض النواب تخوفهم من إعطاء رخص للتنقيب واستغالل الJبة ببعض
املناطق الb² Fا آثار .
وأو¿ عدد من أعضاء اللجنة باستكمال إحداث املتحف الوط Fللثورة بسيدي بوزيد الذي لم
تتقدم ٔالاشغال الخاصة به .
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وع بعض النواب عن استياbÀم من عدم رصد اعتمادات مالية Uي امل12انية املقJحة إلحداث
املركب الثقاUي بب1Âرت وعدم تقدم ٔالاشغال Uي املعلم ٔالاثري بتينجة إضافة للحالة الرثة ملتحف أوتيك
وعدم صيانة برج قليبية وإغالق املركب الثقاUي ّ
بجمال والوضعية غ 2الالئقة لدار الثقافة بتوزر ومآل
البنايات ٓالايلة للسقوط وال Fيعود البعض مbcا لوزارة الثقافة وتم التأكيد ع^ى ضرورة املحافظة ع^ى
التم 12الثقاUي والحضاري ملنطقة الجريد .
وأث2ت عديد التساؤالت حول :
 دور م12انية وزارة الشؤون الثقافية Uي التنمية ٕالاقتصادية والتشغيل . كيفية مقارنة التجربة الثقافية التونسية بالتجارب الثقافية املقارنة . الحوكمة الثقافية الالمركزية ومراقبة التصرف باملندوبيات الجهوية وباملؤسسات الخاضعةإلشراف الوزارة .
 التسريع بإحالة الصيغة الجديدة ملشروع قانون الفنان واملهن الفنية ع^ى أنظار مجلس نوابالشعب وسحب الصيغة ٔالاوى للمشروع وفق ما يقتضيه الدستور.
 تباطؤ الوزارة Uي إصدار عدة نصوص قانونية كاألمر الحكومي املتعلق بإحداث املركباتالثقافية و ٔالامر الحكومي املتعلق بأقطاب الفنون
 ضرورة إصالح الدعم الثقاUي . تشخيص الواقع الثقاUي . كÇة التظاهرات وما تخلقه من تشتت وإرباك للمشهد الثقاUي. عدم قدرة املعالجة الثقافية ع^ى الحد من تف FÈمظاهر العنف وٕالارهاب باملجتمع . مدى وجود برامج واتفاقيات مشJكة مع وزارة املرأة ؤالاسرة والطفولة لحماية ٔالاطفال . مدى تقييم الوزارة لتقدم مشاريعها خاصة وأن عديد املشاريع ع^ى املستوى الوط Fوالجهويمعطلة .
 درجة حوكمة الصفقات العمومية .وطالب عدد من أعضاء اللجنة السيد الوزير بإبراز مواطن الضعف ومحدودية ٕالاعتمادات
املرصودة Uي امل12انية وإكراهات الواقع ح يكون النواب ع^ى بينة مbcا ويدافعوا ع^ى م12انية قادرة ع^ى
ٕالارتقاء بالشأن الثقاUي والتأسيس إلسJاتيجية ثقافية حقيقية .
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ودعا عضو من اللجنة إى إصدار قانون توجي FÉيؤسس إلصالح ثقاUي دائم ومعالجة التعقيدات
املتعلقة باإلجراءات ٕالادارية لصرف ٕالاعتمادات املالية لألنشطة الثقافية لدور الثقافة ومحدودية
م12انيات بعض املندوبيات الجهوية للثقل املاي للمهرجانات الثقافية املحمول ع^ى عاتقها ومشاكل
مراكز الفنون الدرامية والركحية وتقييم برنامج املكتبات املتنقلة ونظام التنشيط بحصص Uي دور
الثقافة ،
واعت أغلب النواب أن م12انية وزارة الشؤون الثقافية املقJحة تبقى ضعيفة ومحدودة بالنظر
إى حجم ٔالاهداف املرجو تحقيقها من خالل املشروع الثقاUي الوط. F
وUي ردﻩ ع^ى تساؤالت السيدات والسادة النواب أفاد السيد وزير الشؤون الثقافية أن مدينة
الثقافة أضافت قيمة حضارية وقيمة إبداعية إى املشهد الثقاUي  ،وÌي قطب من ٔالاقطاب الثقافية
سيما وأ|bا تحتوي ع^ى املركز الوط Fللسينما والصورة واملكتبة السينمائية و املعهد الوط FللJجمة
الذي توج بجوائز دولية عديدة  ،وبيت الرواية ومتحف الفنون الحديثة واملعاصرة .
و ّثمن السيد الوزير إحداث مسرح ٔالاوبرا ملساهمته Uي العمل الجماي وٕالابداÍي املوسيقي و
املسرÎي  ،والذي أحدث اختصاصات Uي املسرح ؤالاوبرا بما Uي ذلك املسرح الغنائي واملسرح الشعري
والكوليغرافيا والباليه  ،فضال عن الحفاظ عن الJاث غ 2املادي وتجديد املوروث التون¯. F
كما أقر السيد الوزير أن هناك إرادة حقيقية بالوزارة ملراجعة منهجية تقييم ملفات الدعم Uي
إطار ما يتم صرفه من منح عن طريق صندوق التشجيع ع^ى ٕالابداع .
من جهة أخرى ب2ن أنه تمت مضاعفة امل12انية بخصوص اقتناء الكتب التونسية تشجيعا وتحف12ا
لإلصدارات التونسية .
وأشار إى أن الوزارة نأت بنفسها عن ثقافة الواجهات ورسخت ثقافة الحقوق والحريات
والتشاركية والحق الثقاUي للجهات ورغم كل النقائص املسجلة هناك محاوالت فعلية من الوزارة
لتجاوزها وتالف¬bا .
وعن سؤال عن كÇة التظاهرات اعت السيد الوزير أ|bا ©bدف لدفع ٕالاقتصاد الثقاUي التضامF
وٕالاجتماÍي وكمثال ع^ى ذلك مهرجان دوز بما يعكسه من تجذير للثقاقة التونسية والتفاعل مع
املجتمع املدني والتشجيع ع^ى اقتناء الصناعات التقليدية.
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وبخصوص دور الثقافة ب2ن أنه تم التعاقد مع  330من خريÓي معهد ب Òالباي من املنشط2ن
وتشجيعهم ع^ى القيام بامج Uي جها©bم .
وحول اغالق عدد من قاعات السينما أفاد السيد الوزير أنه يتم العمل ع^ى إحداث مسلك
سينمائي من خالل إحداث املركبات الثقافية متعددة ٕالاختصاصات .
وتعهد وزير الشؤون الثقافية بمتابعة تقدم إعداد الدراسات بخصوص إحداث املتحف الوطF
للثورة بسيدي بوزيد وتجاوز ٕالاشكاليات الراهنة .
بالنسبة إلتفاقيات الشراكة مع وزارة السياحة ب2ن أن هناك عمل مشJك متواصل ب2ن
الوزارت2ن بخصوص بعض املعالم واملواقع ٔالاثرية وستشهد سنة  2019تظاهرات مشJكة ب2ن الوزارت2ن
 ،وأضاف أن وزارة الشؤون الثقافية لها اتفاقيات شراكة مع وزارات التكوين امل FÔوالتشغيل و الJبية
والتعليم العاي والبحث العلم Fمن أجل ادماج النشاط الثقاUي Uي املجال الJبوي والتكوي. F
وبخصوص وجود خطة وطنية لحماية الJاث من عدمه أكد أن وكالة إحياء الJاث رغم دورها
الهام ليس بإمكا|bا القيام b²ذﻩ املهمة دون مراجعات حقيقية آلليات تدخلها قصد تثم2ن املواقع ٔالاثرية
وحسن استغاللها.
وب2ن أن هناك تنسيق مع كل من وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية والشؤون الدينية
بخصوص حماية بعض املناطق واملعالم والبنايات ٔالاثرية وأشار إى أنه تم اقJاح ترسيم مشروع
إحداث املركب الثقاUي بب1Âرت واملعلم ٔالاثري بتينجة ضمن امل12انية املقJحة لسنة  2019إال أن
إكراهات امل12انية ال تخول ذلك  .ولم ينفي وزير الشؤون الثقافية ٕالاشكال املتعلق بمتحف أوتيك
وبج قليبية متعهدا بتدارك النقائص املطروحة .
واعت أن املهرجانات قادرة ع^ى تحس2ن املؤشرات ٕالاقتصادية من خالل الدور الJويÓي
ٕالاقتصادي املهم لهذﻩ املهرجانات .
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وتوقف السيد الوزير عند موضوع مشروع قانون الفنان واملهن الفنية حيث ب2ن أن الوزارة
تشتغل ع^ى صيغة جديدة ملشروع القانون املذكور تأخذ بع2ن ٕالاعتبار ٕالانتقادات وٕالاحJازات الF
أث2ت بخصوصه من طرف أغلب حساسيات الطيف الثقاUي .
هذا وقد صادقت اللجنة ع^ى الباب العشرون من م12انية الدولة لسنة  2019املتعلق بوزارة الشؤون
الثقافية وع^ى التقرير املعروض بأغلبية أعضاbÀا الحاضرين Uي جلس¾bا املنعقدة يوم  27نوفم. 2018 2
رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

هيكل بلقاسم

لخضر بلهوشات
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