
 
 الجمهورية التونسية

***  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
***  

    اللجنة الوطنية لإلصالح

  

 

 

 

 

 مشروع إصالح
  

 منظومة التعليم العالي
  والبحث العلمي 

2015  - 2025 
 
 
 
  

  2015أفريل  23



  2/35  23/04/2015  منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصالح

  الفهرس

 4 ........................................................................... المقدمة

 4 .......................................................................... الموسع التشاركي التشاوري التمشي

 4 ............................................................................................. الواقع تشخيص

 5 ................................................................... العلمي والبحث العالي التعليم منظومة مهام

 6 .............................................. 2025 سنة أفق في العلمي والبحث العالي التعليم لمنظومة رؤية

 6 .................................................................... العلمي والبحث العالي التعليم منظومة قيم

 8 ........ الخريجين وتشغيلية والبيداغوجي الجامعي التكوين جودة تطوير : األول الباب

 8 ................................................. الجامعية للدراسات المستقبل طلبة إعداد تحسين:  1 المبحث

 10 .......................................................... المجتمع حاجيات مع التكوين مالءمة:  2 المبحث

 11 .......... التكوين مراحل مختلف في واالجتماعي االقتصادي والمحيط الجامعة بين الشراكة تعزيز:  3 المبحث

 12 ............................................................. وتقييمهم الطلبة تكوين نظام ترشيد:  4 المبحث

 15 ................................... الجودة من المزيد اتجاه في الخاص العالي التعليم إصالح دفع:  5 المبحث

 16 ...................................................... الجودة إلدارة نظام:  التكوين مسار تعزيز:  6 المبحث

 17 .................................................................. المبادرة ثقافة في التكوين دعم:  7 المبحث

 19 ..................................................... الجامعي التكوين في الممهنن البعد تحسين:  8 المبحث

 22 .................................................................... البحث عبر التكوين تطوير:  9 المبحث

 23 ................................................... واإلشهادي التأهيلي المستمر التكوين تعميم:  10 المبحث

 24 ............................................................. للخريجين المهني اإلدماج تحسين:  11 المبحث

 25 .......................................................... والتعّلمي البيداغوجي التكوين مأسسة: 12 المبحث

 25 .................................................................... يالبيداغوج التجديد تشجيع: 13 المبحث

 26 ......................................... والتجديد بالبحث النهوض : الثاني الباب

 27 ........................................... والتجديد البحث مجال في للحوكمة وطنيي نظام تركيز: 1 المبحث

 27 ..................................... واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجال في العلميّ  البحث هيكلة:  2 المبحث

 28 ............................................ والتجديد للبحث التحتية البنية ودعــم التمويل معاضدة:  3 المبحث

 28 ........................................ والتجديد للبحث البشرية الموارد في التصّرف طرق تطوير: 4 المبحث

 29 .................................................... والتجديد البحث جودة في تصرف نظام وضع: 5 المبحث

 29 ........................................................... البحث نتائج تثمين بمنظومة النهوض: 6 المبحث



  3/35  23/04/2015  منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصالح

 توطين أجل من الجامعية الخارطة ومراجعة الرشيدة الحوكمة تركيز : الثالث الباب

 30 ....................... الجهات بين التوازن وتحقيق الجهوي محيطها في الجامعات

 30 ............................... الموارد في األمثل والتصرف الجامعات واستقاللية الرشيدة الحوكمة:  1 الفصل

 30 ...................................................... المستويات كلّ  في الرشيدة الحوكمة تركيز:  1 المبحث

 31 .............................. العلمي والبحث العالي التعليم ومؤسسات الجامعات استقاللية إرساء : 2 المبحث

 32 ........................................................... الموارد في أمثل تصرف نظام اعتماد:  3 المبحث

 32الجهات بين التوازن وتحقيق الجهوي محيطها في الجامعات توطين أجل من الجامعية الخارطة مراجعة:  2 الفصل

 33 ............. العلمي والبحث العالي التعليم ومؤسسات الجامعات توزيع إلعادة جديدة سياسة إرساء:  1 المبحث

 33 ........................................... الداخلية الجامعات لفائدة تفاضلية استراتيجيات تطوير:  2 المبحث

 33 ................................................... الجهوية التنمية مجهود ضمن الجامعة تثبيت:  3 المبحث

 34 ............................................. محيطها على الجامعة إشعاع من تعزز ترابّية تهيئة:  4 المبحث

 34 ......................................................................... الجامعية الحياة تطوير:  5 المبحث

 35 ......................................................................... الخاتمة



  4/35  23/04/2015  منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصالح

 

  المقدمة

 

يمثل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مدخال أساسيا وشرطا ضروريا لتحقيق اإلصالحات 

في إطار  التنموية الوطنية المستقبلية اإلستراتيجيةاالقتصادية واالجتماعية العميقة التي تقتضيها 

الكبرى إلصالح منظومة التعليم العالي  اإلستراتيجية. وٕاذ تحوصل هذه الوثيقة التوجهات الثانيةالجمهورية 

، فمن المنتظر أن يتم تأكيد محاورها وٕاثراء مضامينها 2025-2015والبحث العلمي خالل العشرية 

  .2015خالل مرحلة الحوار المجتمعي التي ستنطلق في شهر ماي 

  الموسع التمشي التشاوري التشاركي

مكونات  فيه تتشاورّي موسع شارك مسارعلى كاملة سنوات  استمر أربعانبنى مسار اإلصالح الذي 

أكتوبر  5بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي في ضاة مالم االتفاقية سعلى أسا األسرة الجامعية

لجان اإلصالح على من  وذلك باالنطالق 2014 مارسمنذ تصاعديا  منحى هذا المسار اتخذو . 2011

ثالثية الاللجنة الوطنية لإلصالح وصوال إلى البحث نحو الجامعات و و مؤسسات التعليم العالي مستوى 

 اعتمد هذاكما هذه القاعدة الموسعة في تفاعل مستمر. ورجوعا إلى  ،التركيبة (وزارة ، نقابة، جامعات)

على ندوات باالستعانة بأهل االختصاص و اللجان المحورية  صلبعلى عمل متأن التمشي اإلصالحي 

  وطنية موسعة تم فيها تشريك ممثلين عن المحيط االقتصادي واالجتماعي. و إقليمية 

الذي اعتمد منهجية عمل انطلقت من تشخيص واقع منظومة التعليم العالي  -توج هذا الحراك االصالحي 

التنفيذ والتحسين  مرحلةوع في ر الش قبلاالستراتيجية االصالح خطة ضبط والبحث العلمي لتواصل ب

- 2015بالنسبة إلى العشرية  هاقيملتحديد و  امهامهلمنظومة وضبط للنحت رؤية جديدة ب -المستمر

مخطط استراتيجي لتحقيق تلك الرؤية وتأمين تلك الرسالة بناء على أهداف عامة . كما تم رسم 2025

  . ومؤشرات وأخرى خصوصية وما تتطلبه من أنشطة وآليات وآجال

  الواقعتشخيص 

تشخيص واقع المنظومة في جميع  منوالبحث العلمي إصالح قطاع التعليم العالي  إستراتيجية انطلقت

  :فيخاصة  المتمثلة هامعضالتسائر المتدخلين فيها. فتّم رصد مستوياتها وبالنظر إلى 

 ،تدني مستوى مدخالت الجامعة -

 المتاحة،الموارد و  الطلبة عدد عدم التناسب بين -

  ،الجامعيةتدني ظروف الدراسة والحياة  -
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 ،والتأطير التكوينفي لجودة اغياب مقاييس  -

 ،البطالة في صفوف الخريجين ستفحالا -

 ،التسيير الجامعات ومرونة ستقالليةغياب الحوكمة الرشيدة وا -

الخارطة  غياب توطين الجامعات في محيطها الجهوي واختالل التوازن بين الجهات وتشتت -

 ،جامعيةال

وخلق المؤسسات ذات  ي خاصة في مجال التجديد والتثمينضعف مردودية منظومة البحث العلم -

  .القيمة المضافة العالية

 مهام منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تأمين التكوين الجامعي، وتنمية شخصية الطالب المواطن 

كفاءاته، والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة، وٕاثراء المعارف، وتطوير التكنولوجيا، خدمة وتطوير 

  : وتتمحور المهمة األساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حول.للمجموعة الوطنية

كية، نشر المعارف وٕاثرائها، واالستثمار في الذكاء، وتطوير العلوم والعلوم التطبيقية والعلوم السلو  -

بهدف بناء مجتمع يتعلم ويبادر، واقتصاد يقوم على المعرفة، وتعزيز تشغيلية الخريجين في إطار 

  .الشراكة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي

  السهر على تنمية روح النقد واإلبداع والمبادرة في أبعادها اإلنسانية. -

غات األجنبية، وتنمية التبادالت الفكرية بهدف تعزيز استعمال اللغة العربية، ودعم التحكم في الل -

  .التفاعل مع التقدم العالمي

إثراء الثقافة العربية اإلسالمية، وتعزيز الرابط الوطني، وتأمين التفتح على الثقافات اإلقليمية  -

  .والعالمية في تاريخيتها، في إطار من التعددية والتنوع الثقافي

عن بعد، والتكوين المستمر، والتكوين بالتداول، والتكوين حسب تأمين التكوين الحضوري، والتكوين  -

  .الطلب، وفتح فرص التعلم مدى الحياة وتثمين مكتسبات الخبرة

العمل على جعل عروض التكوين تستجيب وتستبق حاجات المحيط االقتصادي واالجتماعي  -

  .والثقافي وتتالءم معها باستمرار

له االستغالل األمثل وتحسين جودته، ودفع التجديد تنمية البحث العلمي وهيكلته واستغال -

  .التكنولوجي، وتعزيز تثمين نتائج البحث، خدمة للتنمية الجهوية والوطنية

امتالك التكنولوجيات، وخاصة منها التكنولوجيات الرقمية، بهدف تنمية المعارف والمهارات  -

 .واإلسهام في تقدم الفكر االنساني
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 2025في أفق سنة  عالي والبحث العلميمنظومة التعليم الل رؤية

وترسم رؤية تستشرف مالمحها  ضمناضطالع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المهام  يندرج

 : وفقا لذلكلتكون ،  2025-2015تطورها المنشود خالل العشرية 

منظومة تنتج المعارف والعلوم وتنشرها، وتطور الكفاءات التطبيقية والمهارات السلوكية وترسخ ثقافة  -

  المواطن واإلنسان. نحتالمبادرة، وتسهم في 

للمعايير الدولية على  منظومة يكون الطالب محورها في كنف أسرة جامعية متكاملة متضامنة وفقا -

  صعيد التكوين والحياة الجامعية.

تشغيلية طلبتها، وتيسر اإلدماج المهني لخريجيها، وتطور البحث والتجديد وتثمن  تدعممة منظو  -

، بفضل شراكة مؤسساتية بين الجامعة والمؤسسات وفقا لحاجيات المجتمعنتائجه، وتسدي الخدمات 

وترابط ناجع بين  متطلبات المحيطاإلنتاجية وبين القطاعين العام والخاص في تفاعل موصول مع 

  تلف مستويات التكوين والتدريب.مخ

ذات مستويات المردودية والنجاعة باستمرار في إطار جامعات  تتوفر فيها الموارد لتطويرمنظومة  -

تنظيم يقوم على عة إقليميا ودوليا، بفضل مش في محيطها الجهوي والوطني، استقاللية متوطنة

وسياسة اتصالية ناجعة، وارتقاء مطرد ، ومقاربة استشرافية، وتمش يضمن الجودة، الحوكمة الرشيدة

 بالموارد البشرية، وتوظيف أفضل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال.

المتياز وتحّفز على االبتكار وتشكل رافعة للنهوض بالمنظومة الوطنية امنظومة تستهدف لتكون بذلك 

إقليميا وتعزز وتحقق نقلة نوعية تضع تونس على رأس الوجهات الجامعية  لتطوير الموارد البشرية،

  . إشعاعها دوليا

  منظومة التعليم العالي والبحث العلميقيم 

تنطلق منظومة التعليم العالي والبحث الوطنية من عراقة جامعتها وتجذرها في تاريخ بالدنا وحضارتها 

تحقيق رؤيتها وٕانجاز مهامها، تحكمها في ذلك وتوجه تطورها وتفتحها على الفكر اإلنساني، وتعمل على 

  جملة القيم والمبادئ التالية :

 .تكريس القيم الدستورية الوطنية والقيم الكونية اإلنسانية الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية -

 .احترام الحريات الفردية والجماعية وخاصة منها الحريات األكاديمية -

 .ز مكانة المرأةيوتعز  عدالة وتكافؤ الفرص والتنوع والحس المدني واألخالقياتتجسيد قيم ال -

 .نشر قيم المواطنة والديمقراطية والحرية والحداثة والتسامح وتجذيرها -

  تثمين قيمة العمل والجهد. -

  اإلبداع والمبادرة في أبعادها اإلنسانية.روح تنمية الفكر النقدي و  -
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 لعلوم على الصعيد الكوني.المساهمة في تنمية المعارف وا -

  .تأمين فرص التعلم مدى الحياة -

  .األجنبية، وتنمية التبادالت الفكرية وحذق اللغات اللغة العربيةالتحكم في تعزيز  -

تأمين التفتح على الثقافات العالمية في مع ٕاثراء الثقافة العربية اإلسالمية، و الرابط الوطني،  تمتين -

  .والتنوع الثقافيتاريخيتها، في إطار التعددية 

  

المهام والرؤية والقيم  ، وبناء علىوالعيوبنقائص لل افضت له عملية التشخيص من رصدمما وانطالقا 

المخطط االستراتيجي إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  صياغة وقعت ،استخالصهاالتي تم 

  األهداف الخصوصية:منها جملة من هدف خمسة أهداف عامة يشمل كل  فيوهيكلته 

  .الخريجين وتشغيلية الجامعي التكوين جودة تطوير : 1 العام الهدف -

  .بالبحث والتجديد النهوض:  2الهدف العام  -

  .الموارد في األمثل والتصرف الجامعات واستقاللية الرشيدة الحوكمة تركيز:  3الهدف العام  -

 الجهوي محيطها في الجامعات توطين أجل من الجامعية الخارطة مراجعة:  4الهدف العام  -

  .الجهات بين التوازن وتحقيق

  .الجامعّيين للمدّرسين البيداغوجي التكوين دعم:  5الهدف العام  -

  

األهداف صياغة المعنونة "مشروع إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي" هذه الوثيقة  وتعيد

  :كما يليفي أبواب ثالثة الواردة في "مخطط العمل االستراتيجي" العامة 

 الخريجين وتشغيلية والبيداغوجي الجامعي التكوين جودة تطويرالباب األول :  -

 والتجديد بالبحث النهوض:  الثانيالباب  -

 في الجامعات توطين أجل من الجامعية الخارطة ومراجعة الرشيدة الحوكمة تركيزالباب الثالث :  -

  الجهات بين التوازن وتحقيق الجهوي محيطها
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 الباب األول :
  وتشغيلية الخريجين تطوير جودة التكوين الجامعي والبيداغوجي

 

كاشفة عن  الخريجين بطالةاستفحال مع خاصة بالدنا، التي تواجهها  اتالتحديإحدى أكبر تشغيلية ال تعد

النسيج  قدرة ضعف وعنومخرجات الجامعة التونسية  الشغل سوق عدم تالؤم هيكلي بين عروض

إلى حدود الخريجين وقد تمظهر ذلك من خالل ارتفاع نسبة بطالة . اإلطارات استيعابعلى  االقتصادي

 ى،خر أإلى  شهادةومن  خراإلى  اختصاصتات ملحوظة من مع تفاو  2014بالمائة خالل سنة  31.4

  حاملي الشهادات الجامعية.غير  لدىنصف الفي حين تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 

ة التعليم العالي والبحث منظوم إصالح فإن ،من هذا الترابط العضوي بين جودة التكوين والتشغيلوانطالقا 

بتمكينهم الطلبة تشغيلية لتعزيز  الجامعي التكوين ودةجب النهوض أولوياتهيجب أن يستهدف على رأس 

لتوجه بالدنا نحو  دعمااشى مع حاجيات المجتمع واالقتصاد من المعارف والمهارات والكفاءات التي تتم

  .ألنشطة االقتصادية ذات القيمة المضافة العاليةستهداف اا تبني منوال تنموي يقوم على

ومزيد  ،للدراسات الجامعية التالميذتحسين إعداد  تشملمقاربة شاملة االصالحي ويقتضي هذا التوجه 

نظام  وترشيد ومحيطها،معة تعزيز الشراكة بين الجا، و المجتمعالتكوين مع حاجيات االقتصاد  مالءمة

، مسار التكوين وتركيز نظام لضمان الجودة في ،ٕاصالح التعليم العالي الخاص، و تكوين الطلبة وتقييمهم

تحسين و  ،تعميم التكوين المستمر، و تطوير التكوين عبر البحثو  ة،المهنن ، وتعزيزثقافة المبادرة ونشر

  .اإلدماج المهني للخريجين

   طلبة المستقبل للدراسات الجامعية إعداد تحسين:  1المبحث 

أثبتت تجارب اإلصالحات المتعاقبة أن كل محاولة لمعالجة إشكاليات التكوين الجامعي في معزل عن 

لتنمية الموارد البشرية تحمل في منهجها بذور قصورها. ألجل ذلك  مختلف مكونات المنظومة الوطنية

منظوماتي يرصد حلقات الربط والتكامل بين مختلف مراحل  انبنت الرؤية اإلصالحية الجديدة على فهم

تلف أشكال التدرب والتعلم خومالتكوين ما قبل المدرسي واألساسي واإلعدادي والثانوي والعالي والمهني 

  مدى الحياة.

ذلك أن تحسين مدخالت الجامعة يرتهن بمستوى مخرجات ما سبقه من مراحل التكوين. كما أن احتياجات 

 تأمينواالقتصاد ال تقتصر على حاملي الشهادات الجامعية بل إنها تقتضي بالدرجة نفسها  المجتمع

ومن هذا المنطلق فإن تحسين  .المهني التكوين منظومةخيارات أخرى أمام حاملي شهادة الباكالوريا في 
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لوزارات الثالثة يقتضي مزيد دعم التنسيق بين ا مسالكهاإعداد طلبة المستقبل لولوج الجامعة والنجاح في 

 المدرسي التوجيه تحسينتطلب العمل على كما ي ،بالتعليم العالي والتربية والتكوين المهنيالمكلفة 

  .الثانوية المعاهد في المهنية الشعب بعث وتشجيع والجامعي

  المهني والتكوين بالتربية المكلفة الوزارات مع التنسيق دعم - 1-1- 1

وغيرها من الوزارات  المهني والتكوين التربيةالتعليم العالي و ب المكلفة الوزاراتأصبح دعم التنسيق بين 

ذلك حتما عبر ضرورة تجمع عليها المجموعة الوطنية. ويمر  هسستأومالمتدخلة في العملية التكوينية 

وهو ما  .بينهاالتكامل و وضمان ديمومة التعاون  للتنسيق بين المتدخلين المعنيين قارةوطنية إحداث هيئة 

   عامة. للبالدللنهوض بالموارد البشرية  ناجعةيؤسس لبلورة منظومة وطنية 

 المهنية الشعب بعث وتشجيع األمثل والجامعي المدرسي التوجيه السعي إلى - 1-2- 1

  الثانوية المعاهد في

التكوين  آداءيشكل الرفع من مستوى حاملي شهادة الباكالوريا شرطا ضروريا لنجاحهم كطلبة ولتحسين 

ويرتبط تحسين مدخالت التعليم العالي بتوفير آفاق متنوعة لمنتسبي التعليم الجامعي وتجويد مخرجاته. 

الثانوي والتكوين المهني، ومراجعة الخيارات التربوية والمجتمعية السائدة التي تدفع بأعداد كبيرة من 

م ودون تالؤم مع الحاجات الفعلية لالقتصاد الشباب نحو الجامعة دون مراعاة لمؤهالتهم الحقيقية وميوالته

  والمجتمع

وٕاعادة االعتبار  إعادة بعث الشعب المهنية في التعليم الثانويتفعيل هذا التوجه الحرص على يتطلب و 

للمهن لتمكين شريحة كبيرة من التالميذ من تكوين ممهنن يمد المحيط االقتصادي واالجتماعي بكفاءات 

لتمكينهم من مواصلة منهم المتميزين آلفاق أمام ا مع فتح يتزايد الطلب عليها ذمهنية في مستوى التنفي

 دراساتهم في التعليم العالي والتعليم العالي المهني.

وقد أصبح من المتأكد العمل على بناء منظومة وطنية مندمجة لإلعالم والتوجيه المدرسي والمهني 

نحو مزيد من النجاعة  القائمة اتالمنظومتطوير لجنة مشتركة للتفكير في  إحداثوالجامعي من خالل 

وفي اتجاه التكامل المنشود بينها بما يضمن ترشيد اختيار المتعلم طبقا لمؤهالته ومشروعه الشخصي 

 القتصاد والمجتمع ما يحتاجه من كفاءات متنوعة.لوالمهني وما يوفر 

تمكين حاملي الباكالوريا من  في المرحلة المقبلة تقتضيوعلى صعيد آخر فإن مقتضيات اإلصالح 

معلومات أكثر حول المسالك وآفاقها عبر محامل اتصال متنوعة (إثراء موقع الواب الخاص بالتوجيه 

تحسين التنظيم واإلعالم في صالونات و الجامعي ، إعداد دليل لمساعدة المترشح على اتخاذ القرار...)

الطالب كمحور لعملية التكوين الجامعي من خالل االقتراب أكثر من اختياراته ، لتجسيد مفهوم التوجيه

ة الجامعات ومراجعة الخارطة يلطورات المنتظرة على مستوى استقالوترشيدها، ومن خالل مراعاة الت

 الجامعية والمتطلبات التنموية الوطنية خالل العشرية القادمة.
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   لمجتمعالتكوين مع حاجيات ا مالءمة:  2المبحث 

 للنهوض بالجهات. وال يمكن أن ومحركاتهدف المنظومة الجامعية إلى أن تكون رائدة لعملية التنمية 

ومنهاجه وطرقه البيداغوجية مع  عروض التكوين مالءمةمن خالل العمل على  اال فالهديتحقق هذا 

الحاجيات الفعلية والحقيقية للمحيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وال تعني المالءمة االستجابة 

الميكانيكية للمهن القائمة بل تقتضي عمال استشرافيا استباقيا وتفاعال مع المحيط الوطني والدولي وتجذرا 

  على المستوى الجهوي. 

 القدرات وذات العالية المضافة القيمة ذات المهن في والتكوين رافاالستش - 2-1- 1

  الوافرة التشغيلية

فإن  ،لئن كان الغالب على المهن التي يوفرها االقتصاد الوطني حاليا هو عدم اشتراطها لكفاءات عليا

 مالءمةتكوين الاالنخراط الفعلي في اقتصاد المعرفة يقتضي معرفة مهنه والكفاءات التي تتطلبها وبرامج ال

منظومة إعالمية حول المهن (منصات قارة، تبادل بين الفاعلين ويمر ذلك حتما عبر إنجاز  .لها

حاجيات المؤسسات لجرد إنجاز كما يتطلب  المعنيين) تحدد المهن ذات القيمة المضافة العالية.

غوجية واللجان البيداالهياكل  وحث ،االقتصادية من المهارات وحاجيات التكوين (مراصد القطاعات)

لتأهيل وتجديد التأهيل على األخذ بعين االعتبار درجة التالؤم بين عروض الوطنية القطاعية المكلفة با

  التكوين مع المتغيرات الوطنية والدولية.

 الوطنية المتغيرات مع المسالك مختلف في وبرامجه التكوين مناهج مالءمة - 2-2- 1

  .والدولية

إحداث لجان بيداغوجية صلب الجامعات لتأمين اليقظة ومتابعة التحوالت تحقيق هذه الغاية طلب توي

وضع آليات تعاون دولي تخدم . كما يقتضي الوطنية والدولية واقتراح التعديالت على برامج التكوين

 .االشهاد المزدوج والمشترك وتيسر االندماج في شبكات تعاون متعددة األطراف

 التكوين في الجهوي بعدال دعم - 2-3- 1

لئن كانت الجامعة مدعوة لالنصهار في واقعها الجهوي والمساهمة الفعلية في المسارات التنموية المحلية 

هة واحتياجاتها مع المحافظة على مفهوم التكوين مع خصوصيات الج مالءمةضي والجهوية فإن ذلك يقت

الترفيع في عدد األرصدة المسندة للوحدات التعليمية الشهادات الوطنية. وللغرض يتجه الرأي إلى 

تطوير ة لالحتياجات والخصوصيات الجهوية، والعمل على لالستجاب % 35إلى  % 25من  االختيارية

ر توجيه تقارير التربصات ومذكرات الماجستيجستير مهني تستجيب لحاجيات الجهة، و شهادات ما

شكال التكوين التكميلي للتالؤم مع ر استفادة المدرسين من أتيسيواألطروحات نحو اشكاليات جهوية، مع 

 .الحاجيات الجهوية
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تعزيز الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي في :  3المبحث 

  ن مختلف مراحل التكوي

التكوين مع االحتياجات الفعلية للمجتمع واالقتصاد تفعيل آليات  مالءمةيستوجب الجهد الرامي إلى 

في المحيط  مختلف القوى الفاعلةلشراكة المؤسساتية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي و ا

منظمات األعراف والجامعات المهنية والغرف التجارية والمؤسسات  منها االقتصادي واالجتماعي وخاصة

جب تعزيز هياكل . ولتحقيق هذا الهدف و والوزارات الشريكة في العملية التكوينية االقتصادية والجمعيات

 ،والربط بين واضعي البرامج والجامعات المهنية ،ومراجعة آليات االشراف المزدوج ،الدعم والمساندة

 وتحفيز المتدخلين المهنيين في التكوين والتأطير. 

  التكوين مراحل مختلف في والمساندة الدعم هياكل دور تعزيز - 3-1- 1

في تركيز هياكل للربط والتواصل والشراكة مع محيطها. وقد راكمت الجامعة التونسية جملة من التجارب 

تحديد اإلجراءات خارطة الهياكل الموجودة وتوصيفها لتحبين تقييمي يتم بمقتضاه  يجدر االنطالق بعمل

  ...والمالية واالتصالية، على مختلف المستويات القانونيةالداعمة لهذه الهياكل 

 يا لتعزيز دور الهياكل التي أثبتت جدواها من خالل:كما يقتضي الجهد االصالحي دعما إضاف

 ،على شبكة المحاضن ومراكز التفريختحقيق التناسق في اإلشراف  -

 ،تحسين التفاعل بين مكونات األقطاب التكنولوجية -

 ن الجامعات واألقطاب التكنولوجية،دعم التعاون بي -

 الموارد البشرية ووسائل العمل الضروريةدعم المراصد ومراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات بتمكينهم من  -

والمؤسسات  إحداث هياكل لنقل التكنولوجيا ومنصات تكنولوجية لدعم التعاون بين األوساط المهنية -

 .في مجال البحث والتطوير االقتصادية

  مراجعة اإلشراف المزدوج - 3-2- 1

إلشراف مزدوج تؤمنه لتي تخضع ددا هاما من المؤسسات امنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ع تشمل

، الرياضة، الشؤون االجتماعية، السياحة...). لوزارات الشريكة (الصحة، الفالحةوزارة التعليم العالي وا

من مؤسسة إلى أخر حسب تنوع الشركاء. وتقتضي  تتباينغير أن آليات ممارسة هذا اإلشراف المزدوج 

شراف المزدوج لتأكيد مزايا اإلستفادة من التجارب الناجحة المرحلة المقبلة العمل على مزيد التنسيق واال

 خاصة من حيث مهننة التكوين والتمويل والتشغيل وذلك من خالل:

 .إحداث هياكل ثنائية قارة للتنسيق ومتابعة التكوين الخاضع لإلشراف المزدوج -

 .إنشاء منظومة وطنية لإلعالم حول عروض التكوين في مختلف المستويات -
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  المهنية والجامعات القطاعية الوطنية ناللجا بين العالقات دعم - 3-3- 1

المصعدين من الهياكل البيداغوجية  أحدثت اللجان الوطنية القطاعية التي تضم مدرسي التعليم العالي

ولعبت دورا مركزيا في تقييم  .2006حسب مختلف االختصاصات منذ اعتماد نظام أمد سنة  المنتخبة

ن بهدف تأهيلها أو تجديد تأهيلها. كما اضطلعت بدور هام في ضبط البرامج وتجسيد عروض التكوي

من  إلى تطوير هيكلتها وآليات عملها وهي مدعوة في اطار مشروع االصالح مفهوم الشهادات الوطنية.

المرجعية للمهن المنجزة من  األدلة استغاللو  عضويتها،إدماج ممثلين عن المحيط المهني في  خالل

كل في مجال  وربط عالقات مباشرة مع الجامعات المهنية عات المهنية لتطوير عروض التكوين،جامال

  اختصاصها.

ٕانجاز و  إحداث منصات قارة للتفاعل بين مختلف المتدخلين المعنيين.هة أخرى على وينبغي العمل من ج

 التوجيه والتكوين. قاعدة معطيات وطنية لعروض التكوين لتعزيز مقروئيتها من خالل تثمين بوابة

  والتأطير التكوينفي  المهنيين لتشريك تحفيزية إجراءات اعتماد - 3-4- 1

ن نمهالتكوين مع حاجيات االقتصاد والمجتمع وتأكيد البعد الم مالءمةيقتضي الجهد الرامي إلى مزيد 

 عبروذلك  والتأطير التكوينفي  المهنيين لتشريك تحفيزية إجراءات اعتمادالعمل على لمسالك التكوين 

ٕاعداد عقد نموذجي النتداب وتأجير الكفاءات المهنية و  ،لمهنيين تقوم على الكفاءاتأجير اتلإنجاز شبكة 

وٕاحداث كرسي  ،اآلليات الكفيلة بتطوير التكوين بالتداول وٕايجاد ،خلة في التكوين والتأطيردالعليا المت

  .يم العالي والبحث المعنيةومؤسسات التعل في الجامعاتاالقتصادية لمؤسسات ل

  نظام تكوين الطلبة وتقييمهم ترشيد : 4المبحث 

التي أثرت االخالالت االستراتيجية والتشريعية والتنظيمية والبيداغوجية يهدف مشروع االصالح إلى تجاوز 

الب حول الط المنظومةمحورة  عبر ،التي رصدتها عملية التشاور والتقييمعلى مستوى التكوين الجامعي و 

  تكوينا وتقييما.

  الذاتي التدريب دعم - 4-1- 1

أخذ تقوم المناهج الحديثة على تطوير مقدرات الطالب على التعلم والتدريب الذاتي لذلك فإنه يتوجب 

إعداد دليل مرجعي كما ينبغي العمل على  التقييم.التكوين و العمل الشخصي للطالب بعين االعتبار في 

يا المعلومات واالتصال للتربية وتوظيفها حسب المسالك الجامعية الستغالل تكنولوجللنماذج البيداغوجية 

  بما ينمي التدريب الذاتي للطالب.

تطوير التكوين (األساسي والمستمر) في وعمال على تطوير كفاءات إطار التدريس يجدر العمل على 

مرجعي  ٕاعداد دليل، لفائدة المدرسين، و التقييم الذاتياستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال للتربية، و 
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ٕاحداث للتكوين عن بعد على ذمة الجامعات، و وضع منصة تسهل الولوج لمهام المرافق البيداغوجي، و 

 مسالك تكوين مشخصة في برامج مهيكلة تفضي إلى اإلشهاد.

 المكتسبات حيث من الطلبة منها يشكو التي النقائص لتالفي آليات وضع - 4-2- 1

  التكوين لمتابعة األولية

فإن الجامعة مدعوة إلى  ،انطالقا من أن تحسين جودة مدخالت التعليم العالي تقتضي زمنا معينا لتحقيقها

ويمكن  التكوين لمتابعة األولية المكتسبات حيث من الطلبة منها يشكو التي النقائص لتالفيخلق آليات 

تطوير يث المكتسبات األولية، و لمعالجة نقائصهم من حتمكين الطلبة من "برنامج جسر" أن يتم ذلك عبر 

  تحسين التوجيه المدرسي والجامعي.و  المرافقة البيداغوجية

  المكتسبات وتحويل المعابر تطوير - 4-3- 1

 ةانبنت منظومة أمد على مبادئ عامة تستجيب للمعايير الدولية وتؤكد على مرونة التكوين وحركية الطلب

وعمال على تحقيق هذا الهدف يجدر  .هم وخلق المعابر بين االختصاصاتمن خالل تثمين مكتسبات

والتكوين  لحركية بين التكوين التطبيقي واألساسيدعم وتفعيل اإلجراءات القائمة والمتعلقة باالعمل على 

، تعديل النصوص المتعلقة بالمعادالت لالعتراف باالكتساب النهائي لألرصدةالهندسي وبين المؤسسات، و 

ور إجراءات تيسر الحركية بين التكوين المهني (مؤهل تقني سامي) والتكوين الجامعي (اإلجازة تصو 

 .التطبيقية)

  الدولية المعايير باعتماد التكوين مناهج مراجعة - 4-4- 1

عمال على إكساب الشهادات الوطنية بعدا دوليا وتيسير االعتراف بالكفاءات الوطنية عالميا يجدر العمل 

أنماط التكوين خارج ب ات المتعلقةصالحاإل عند إنجازعلى اعتماد المعايير المتداولة في الدول المتقدمة 

 منظومة أمد.

يذ االصالحات المندرجة في أنماط التكوين خارج بتنفالهياكل األجدر اللجان الوطنية القطاعية وقد تكون 

لمامها المزدوج بخصوصيات مجاالت التكوين وما يحكمها من معايير دولية وذلك بناء على إمنظومة أمد 

 والهندسة المعمارية.التكوين الطبي والصيدلي، و التكوين الهندسي، خاصة في 

  المتدخلين مختلف مع بالتشاور أمد نظام تحسين - 4-5- 1

أكدت التقييمات األولية لطريقة اعتماد منظومة أمد على صبغتها المتسرعة وغياب اإلعداد العلمي 

والمتأني إلصالح هيكلي من هذا الحجم وذلك سواء من حيث توفير اإلمكانيات المادية من معدات 

صاحبة المنظومة تعليمية وتجهيزات إدارية، أو من حيث تأهيل الموارد البشرية البيداغوجية واإلدارية لم

المستحدثة. غير أنه يمكن الجزم بأن السلبيات التي شابت اعتماد منظومة أمد لم تكن ناتجة عن عيب 
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خالالت االستراتيجية ن عملية االصالح تقتضي معالجة اإلهيكلي داخلها بل عن سوء تطبيقها. لذلك فإ

 والتشريعية والتنظيمية والبيداغوجية التي تمت رصدها من خالل :

 صالح النصوص الخاصة بنظام أمد.إلالتشريعية والترتبية الضرورية  التعديالتإجراء فحص لكافة  -

 حداث خلية يقظة ترتيبية لمراجعة النصوص المعمول بها وٕاتمامها واستباق الحاجيات المستقبلية.إ -

 تعزيز تكوين الخبراء المرجعيين المؤسساتيين في نظام أمد على مستوى كل قسم. -

 المتواصل للجمهور المكون (مدرسون، إداريون، طلبة،...) مع رصد الميزانيات الضروريةالدعم  -

 .لذلك

  عملها وأساليب القطاعية الوطنية اللجان تكوين إجراءات تحسين - 4-6- 1

أن يتم تعهد هذه  ة في نظام أمد اتجهت االرادة إلىتثمينا للدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية القطاعي

 التالية :االجراءات اإلصالح من خالل بالهياكل 

 القطاعية وتأجير أعضائها.الوطنية إصدار األمر المتعلق بتنظيم اللجان  -

القطاعية من طرف الجامعات بناء على شبكة تقييم شفافة وبعد الوطنية اختيار أعضاء اللجان  -

 .انقدر االمك فحسب،طلب للترشحات مع االقتصار على مدتين نيابيتين متتاليتين 

 رصد ميزانية لعمل اللجان الوطنية القطاعية. -

 التوسيع في صالحيات اللجان الوطنية القطاعية لتمثيل القطاع في عالقته بالجامعات المهنية. -

إنجاز قاعدة معطيات وطنية لعروض التكوين لتعزيز مقروئيتها من خالل تثمين بوابة التوجيه  -

 .والتكوين

  تناسقها وتأمين الطلبة تقييم أنظمة مراجعة - 4-7- 1

سعيا إلى تجاوز مختلف الصعوبات التي عبرت عنها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث 

والمدرسون الجامعيون والطلبة على صعيد تطبيق أنظمة التقييم واالمتحانات الواردة في النصوص الحالية 

ددة االختصاصات تتكون من ممثل عن إحداث لجنة وطنية متعلنظام أمد، اتجه برنامج االصالح إلى 

 المحافظة على مفهومالمتعلقة بمع احترام المبادئ  منهاكل لجنة وطنية قطاعية لحوصلة أعمال كل 

تطوير الطرق و التنسيق داخل مجاالت التكوين الكبرى، و التخفيف من نظام التقييم، و ، ة الوطنيةالشهاد

تكوين المدرسين في التقييم مع الحرص على  ،العامة للتقييمالمجددة للتقييم التكويني، واحترام المبادئ 

 وعلومه.



  15/35  23/04/2015  منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصالح

 على بناء األكفاء المدرسين من الكافي العدد من االختصاصات بعض تمكين - 4-8- 1

  الشغل سوق احتياجات

 اللغاتانطالقا مما تمت معاينته من ضعف فادح في نسب التأطير في جملة من االختصاصات ك

 تطوير التعاون الدولي كحلاتجه الرأي إلى  البصري السمعيو  ،والتصميم والحرف الفنونو  األجنبية،

حسين جودتها دف تهباعتماد سياسة خصوصية لتكوين المكونين انتقالي لصعوبات هذه االختصاصات، و 

  والترفيع من تشغيلية خريجيها.

 مع االختصاصات مختلف في االمتياز على تقوم تكوين مسالك بروز تشجيع - 4-9- 1

 الطلبة لفائدة المناسبة التحفيزات توفير

للجامعة التونسية على تشجيع مسالك االمتياز في مختلف المجاالت وللغرض يجدر  ةتقوم الرؤية الجديد

ن تقوم على االمتياز في كل جامعة، وتوفير كافة تصميم برامج خاصة بمسالك تكويالعمل على 

توفير اإلجراءات اآلليات المناسبة الختيار الطلبة و وضع و وين المتطلبات التي تضمن جودة عالية في التك

  وتربصات... ومنح الضرورية لهم من سكنالتحفيزية 

  دفع إصالح التعليم العالي الخاص في اتجاه المزيد من الجودة:  5المبحث 

بالمائة  10شهد قطاع التعليم العالي الخاص نموا كبيرا خالل العشرية األخيرة وأصبح يستقطب ما يناهز 

من مجموع الطلبة وطنيا. وقد تعددت مؤسساته واختصاصاته وشهائده. كما تطور إشعاعه خارجيا 

ليستقطب طالبا من عدة دول أجنبية. غير أن هذا التطور قد شابه تفاوت ملحوظ في مستويات الجودة 

وجب العمل قطاع من مؤسسة إلى أخرى ومن مجال تكوين إلى آخر. وعمال على تثمين مكتسبات هذا ال

 بين الشراكة تطويرو  والدولية الوطنية للمعايير طبقا للجودة تمش إرساءدفعه نحو ويره بعلى إصالحه وتط

  .للطرفين مربحة عالقة في والخاص العام القطاعين

  والدولية الوطنية للمعايير طبقا للجودة تمش إرساء - 5-1- 1

من خالل مراجعة  إالال يمكن إنجاز االصالحات المنتظرة لتطوير مؤسسات التعليم العالي الخاص 

اإلطار القانوني إلحداثها وتنظيمها وتعديل كراس الشروط المؤطر لتك اإلجراءات من جهة، وتعزيز 

 هياكل المتابعة والمراقبة الحترام مقتضيات كراس الشروط من جهة ثانية. 

ظر في اآلليات الكفيلة بتطوير إطار تدريس خاص بمؤسسات التعليم العالي الخاص كما يجدر الن

 وٕاخضاع عمليات انتدابهم وارتقائهم في الخطط الوظيفية للجان الوطنية لالنتداب واالرتقاء.
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  للطرفين مربحة عالقة في والخاص العام القطاعين بين الشراكة تطوير - 5-2- 1

التعليم العالي هي منظومة موحدة يتكامل فيها القطاعان العام والخاص، فإنه اعتبارا إلى أن منظومة 

يجدر النظر في مراجعة النصوص القانونية لتسهيل عقد الشراكات بين القطاعين، وٕابرام اتفاقيات شراكة 

بين الجامعات والمؤسسات العمومية من جهة ومؤسسات التعليم العالي الخاص من جهة ثانية لضمان 

  .ي التعليم العالي الخاصف ى علمي وبيداغوجي أفضلمستو 

  تعزيز مسار التكوين : نظام إلدارة الجودة:  6المبحث 

لكل نجحت منظومة التعليم العالي والبحث حتى اآلن في رفع تحديات الكم وتوفير مقعد بالجامعة  لقد

بالمائة) قريبة من المعايير  36.9بتحقيق نسبة تمدرس ( حامل لشهادة الباكالوريا رغم تضخم أعداد الطلبة

قتضي بذل جهود مضاعفة لتعزيز مسارات ي جودة التكويندعم إال أن . 24- 20الدولية في الفئة العمرية 

ٕاعداد أدلة مرجعية و  ،التكوين المختلفة باعتماد نظام متكامل إلدارة الجودة وتطوير الهندسة البيداغوجية

وتحسين مقروئية الشهادات وتعديل عروض التكوين وتعزيز آليات اإلشهاد  ،ت والتكوينللمهن والكفاءا

  .واالعتماد

  لتكويناو  والكفاءات للمهن مرجعية أدلة إعداد - 6-1- 1

تقتضي المقاربات المبنية على الجودة في تدعيم المهننة في مسالك التكوين إرساء تقاليد علمية تنطلق من 

، وضبط الكفاءات التي تتطلبها، لتنجز برامج التكوين طبقا لتك المتطلبات. تحديد المهنة وتوصيفها

دليل  دواعتبارا لندرة اعتماد مثل هذا التمشي في األوساط الجامعية فإنه يجدر العمل أوال على إعدا

منهجي لكيفية إنجاز األدلة المرجعية للمهن والكفاءات والتكوين، على أن يتم، إثر ذلك، إنجاز أدلة 

 مرجعية (للمهن والكفاءات والتكوين) بالنسبة إلى مهن محددة بالشراكة مع المهنيين والجامعات المهنية.

وعند توفر الموارد البشرية المكونة تكوينا جيدا والشراكات الضرورية والتجارب الناجحة يتم العمل على 

 الماجستير المهني.تعميم اإلجراء تدريجيا ليشمل كافة اإلجازات التطبيقية وشهادات 

  صورتها وتوضيح المسالك مقروئية تحسين - 6-2- 1

من أهم المبادئ  ،سير التعرف عليها واالعتراف بها وطنيا ودولياييظل تحسين مقروئية الشهادات وت

المؤسسة لنظام أمد والتي لم توفق منظومتنا الجامعية في تحقيقها بالقدر الكافي. لذلك يجدر العمل على 

ئمة مجاالت التكوين والمواد والمسالك بناء على تثمين المكتسبات المنجزة وباعتماد المعايير مراجعة قا

عروض التكوين بمقروئية أفضل لمختلف شركاء التعليم  تقديمالدولية المتداولة. كما يجدر العمل على 

 ومخرجات التعلم، ومخططات المناهج الدراسية. العالي مشتملة على األهداف،
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  التكوين لعروض التعديلية اآلليات عمد - 6-3- 1

يرتكز الجهد الرامي إلى تحسين مقروئية عروض التكوين على جملة من اآلليات التعديلية التي تشمل 

خاصة دفع الدور التنسيقي للجنة الوطنية لإلشراف على نظام "أمد"، وتطوير الشراكات وتعزيز التعاون 

إحداث المسالك وتصور البرامج (الجامعات، المهنيون،...) بين االطراف المتدخلة في مختلف مستويات 

ودعم دور الفرق البيداغوجية في مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث مع إشراك لجان الجودة في تقييم 

 مسارات التكوين.

 التكوينفي  اإلشهاد تعزيز - 6-4- 1

هامشا كبيرا من أشكال التكوين غير تشتمل العملية التكوينية الحديثة عالوة على التعلمات الحضورية 

ب باكتساب مهارات اضافية في التواصل والعمل الجماعي وتصميم المشاريع لالحضوري يسمح للطا

وانجازها وحل المشكالت واالنخراط في العمل الجمعياتي وتدعم مقدرته على التعلم الذاتي. غير أنه وحتى 

اء الطالب وجب العمل على إرساء نظام لتقييم التعلمات يتسنى أخذ هذه األنشطة بعين االعتبار في ارتق

 غير الحضورية (ندوات، نوادي، تظاهرات علمية، جمعيات..).

وعلى صعيد آخر وتفاعال مع متطلبات المحيط االقتصادي الذي أصبح يشترط عالوة على الشهادات 

إلنقليزية، واإلعالمية وغيرها الجامعية إشهادا خاصا في بعض الكفاءات (اللغات االجنبية وخاصة منها ا

من تكنولوجيات المعلومات واالتصال...) فإن الجامعة التونسية مدعوة لتطوير شبكة من مراكز إشهاد 

 الكفاءات وتيسير ولوج الطالب إليها لتيسير إدماجه المهني.

ظائف التقييمية واستهدافا لتركيز منظومة وطنية للجودة في التعليم العالي أصبح من المتأكد تفعيل الو 

واالعتمادية للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد على أساس معايير موضوعية محددة بطريقة 

تشاركية، مع العمل على إعداد أدلة مرجعية وٕاجراءات العتماد المكونين والمسالك ومؤسسات التعليم 

  العالي والبحث.

  دعم التكوين في ثقافة المبادرة:  7المبحث 

وتعزيز تطوير الو بما تعنيه من معارف وكفاءات سلوكية وقدرة على التجديد شكل ترسيخ ثقافة المبادرة 

، هاجسا لدى مختلف وتجديدها بعث المؤسساتالتشغيل الذاتي عبر قدرات خريجي التعليم العالي على 

والمبادرات والتجارب في هذا مكونات المتدخلين العموميين والخواص منذ فترة طويلة. وتعددت المشاريع 

غير أن المشهد العام يبرز تشتتا واضحا في الجهود المبذولة في غياب استراتيجية وطنية جامعة  المجال.

 قيمالسلسلة ودقيقة وهيكل موحد لإلشراف والتنسيق والمتابعة والتطوير. وهو ما يطرح ضرورة تطوير 

لنظامي وغير النظامي وتكوين المكونين وتشبيك المتدخيلن لتشمل التكوين ا الخاصة بالمبادرة في األعمال

  وتجويد منظومة الحوكمة من أجل جامعة مبادرة.
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  المبادرة على للتربية مالءمة وبيداغوجيا وبرامج مناهج تطوير - 7-1- 1

تضطلع المنظومة الجامعية بالدور األكبر في خلق جيل من الخريجين المؤهلين للمساهمة في إثراء 

في و لذلك  ،االقتصادي الوطني من خالل احداث المشاريع وبعث المؤسسات المجددة. وهي مدعوةالنسيج 

رسم وتنفيذ استراتيجية تكوينية وهياكل التكوين األخرى، إلى واالجتماعي ترابط مع المحيط االقتصادي 

  وبيداغوجية تمكن من تحقيق األهداف المنشودة وذلك خاصة عبر :

 د على األقل في المبادرة (إجازة أو ماجستير) في كل جامعة.تأهيل مسلك تكويني واح -

 .مالءمةوضع برنامج أنموذجي لكل مجال تكويني وكل مستوى تكويني مع اعتماد بيداغوجيا  -

 تمكين المدرسين من الموارد البيداغوجية (دراسة حاالت، شهادات، ألعاب، برمجيات...) -

 .اعتماد إجراءات إلشهاد الطلبة في المبادرة -

 لدعم...) ندوات، مناظرات، ،ينواد( النظامي التكوين خارج أنشطة تطوير - 7-2- 1

  المبادرة على التربية

واعتبارا إلى أن اكتساب ثقافة المبادرة أو ما أصبح يعرف بكفاءات القرن الواحد والعشرين ال تقتصر على 

نويعها لدعم التربية على المبادرة التكوين النظامي فإنه يجدر العمل على تكثيف األنشطة غير الرسمية وت

بعث ناد واحد على األقل للمبادرة وتفعيله بكل جامعة، وتنظيم مناظرات ألفضل  وذلك خاصة من خالل

 المبادرات (أفكار، مخططات أعمال،...) سنويا على المستويين الجهوي والوطني.

 على تحصلينالم المتدخلين من وغيرهم المكونين من الكافي العدد توفير - 7-3- 1

  .لها مالءمةال البيداغوجيا من والمتمكنين المبادرة مجال في اإلشهاد

عمال على تجاوز النقائص التي شابت الجهود المبذولة لنشر ثقافة المبادرة وذلك خاصة على مستوى 

 تكوين المكونين وٕاشراك المهنيين في منظومة التكوين على المبادرة وترسيخ تقاليد بيداغوجية جديدة

  ، يجدر العمل على:مالءمةو 

تحديد المواصفات النموذجية للمتدخلين بناء على مختلف أنواع التدخالت المنتظرة في مختلف  -

 المستويات وأنماط التكوين.

 تكوين خبيرين مرجعيين على األقل في كل جامعة. -

 تكوين مدرسين اثنين على األقل بكل مؤسسة جامعية. -

 الحصول على اإلشهاد في مجال المبادرة.تمكين نواة من المدرسين من  -
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 واالجتماعي االقتصادي المحيط من والفاعلين المتدخلين من شبكة احداث - 7-4- 1

  .المنظومة وديمومة العالقات تواصل لضمان ومأسستها

يشمل الجهد الهادف لترسيخ ثقافة المبادرة ونشرها ضرورة دعم البعد المؤسساتي لضمان ديمومة المقاربة 

 حقيق ذلك من خالل :ات بين مختلف المتدخلين ويمكن تصل العالقوتوا

 احداث وتنشيط مركز للنهوض بالمبادرة في كل جامعة. -

تكوين شبكة وطنية لمراكز النهوض بالمبادرة تنشط فيه هياكل الدعم والمؤسسات االقتصادية  -

 والكفاءات الجهوية وقدماء الخريجين.

 ة لفائدة الشبكة.إنجاز منصة وطنية للنهوض بالمبادر  -

 تنظيم تظاهرة وطنية سنويا من طرف الشبكة. -

 .مبادرة جامعة أجل من الدولية المعايير على قائمة حوكمة تطوير - 7-5- 1

مات التعليم العالي المتقدمة مفهوم الجامعة المبادرة كأسلوب حوكمة وآليات ومؤسسات و ظلقد طورت من

لتجسيد ثقافة المبادرة والتجديد. ويقتضي اعتماد هذا المفهوم تشترك في إطاره مختلف مكونات الجامعة 

 العمل على :

 إعداد اإلطار القانوني للجامعة المبادرة. -

 تفعيل الهياكل الضرورية لبروز جامعة مبادرة. -

 من أجل جامعة مبادرة. تبني سياسة ناجعة للتعاون وطنيا ودوليا -

 تطوير نظام اتصال مالئم للجامعة المبادرة. -

  يز نظام للتحسين المستمر من أجل جامعة مبادرة.ترك -

  لبعد الممهنن في التكوين الجامعياتحسين :  8المبحث 

انطالقا من وعي الجامعة بدورها المركزي في مواجهة معضلة بطالة خريجي التعليم العالي، تمت مراكمة 

قتصادية وتطوير اآلليات عروض التكوين مع االحتياجات المجتمعية واال مالءمةالتجارب الهادفة إلى 

الرامية إلى إكساب الطلبة المهارات والكفاءات التي تيسر اندماجهم في سوق الشغل. غير أن الجهود 

المبذولة ظلت محدودة النجاعة مما يقتضي اعتماد مقاربة شاملة لتحسين البعد الممهنن في التكوين من 

الطلبة والخريجين للكفاءات األفقية، وتطوير ، ودعم اكتساب بالتداول والتكوين التربصات دعمخالل 

 منظومة البناء المشترك، وٕا"صالح التكوين الهندسي.
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  بالتداول والتكوين التربصات دعم - 8-1- 1

يشكل التربص والتكوين بالتداول اآلليات األبرز لتمكين الطالب من خوض تجربته المهنية األولى وٕاكسابه 

المحيط االقتصادي واالجتماعي. ولئن تم تعميم التربصات على كفاءات جديدة تتالءم مع احتياجات 

مختلف المسالك الممهننة في التعليم العالي، فإن جودة ظروف إنجازها وطرق تنظيمها وتأطيرها وتقييمها 

  ظلت محدودة مما يقتضي العمل على : 

 متعلقة بجودة التربصات،إصدار النصوص ال -

 ،الربصات ومتابعتهادعم الهياكل المكلفة بالبحث عن  -

 ،تأجير الجامعيين والمهنيين المؤطرين للتربصات -

 سن إجراءات للتصرف في التربصات (مساعدة، تخطيط، متابعة) -

  .إحداث آلية ترتيبية للتكوين بالتداول والتدريب -

  المهندسين تكوين في الميداني البعد تطوير - 8-2- 1

يعد التكوين الهندسي من أبرز مسالك االمتياز الممهنة في التعليم العالي. إال أن التكوين الهندسي، 

. كما يجدر وطنيا ودوليا المعايير الدولية واالتجاه نحو االعتماد باحتراميقتضي العمل على دعم جودته 

لميدانيين وفتح المعابر مع المزيد من المهندسين اتكوين العمل على تعزيز بعده التطبيقي الممهنن ل

 المسالك الممهننة األخرى.

   تربصات عن البحث في الطلبة مساعدة - 8-3- 1

غير أن ورافدا لتنمية الموارد البشرية للمؤسسات االقتصادية. يعد التربص مكونا أساسيا في تكوين الطالب 

ي واالجتماعي والثقافي الوطني النسيج االقتصاد ايجاد موقع لتربص جيد يظل عسيرا وذلك اعتبارا إلى أن

محدودة في االستيعاب والتأطير. وعليه  بإمكانياتمتوسطة الصغرى و المؤسسات ال تغلب على تركيبته

  لب للحصول على تربص ذي جودة من خالل :ايجدر دعم جهد الط

 بموارد بشرية مؤهلة، بمؤسسات التعليم العالي والبحثتعزيز إدارات التربصات  -

 مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات،ميم دعم وتع -

 إنجاز منصة للتربصات وعروض الشغل. -

  السلوكية الكفاءات لتنمية األفقية الوحدات دعم - 8-4- 1

يعد اكتساب الكفاءات السلوكية وخاصة منها كفاءات الريادة والمبادرة والتمكن من تقنيات التواصل وحذق 

واألخالقيات وروح المواطنة مكونا أساسيا في تكوين اللغات األجنبية والتحكم في تكنولوجيات االتصال 
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وتعتبر الوحدات التعليمية األفقية آلية  الطالب للتفاعل مع مجتمعه وتيسير اندماجه في سوق الشغل.

 مركزية لتطوير هذه الكفاءات وعليه يجدر العمل على :

وٕاعداد الطلبة  ى مستوى الجامعات لتأمين التنسيق بين دروس اللغاتلإحداث مراكز لغات ع -

 ،لإلشهاد

 للطالب، والذاتية تحفيز مصممي المسالك على تعزيز الوحدات األفقية للتنمية الشخصية -

 ادة االعتبار لدروس حقوق اإلنسان،إع -

 ت االختيارية لإلنسانيات والفنون في مختلف المسالك،تخصيص بعض الوحدا -

 إعداد حقيبة بيداغوجية للمهننة، -

 فاءات،إعداد نظام لتقييم الك -

 .شهاد في الوحدات األفقيةالتشجيع على اإل -

 التكوين لمسالك المشترك البناء دعم - 8-5- 1

التكوين لالحتياجات  مالءمةأثبتت تقنية البناء المشترك للمسالك بين الجامعيين والمهنين جدواها في 

الفعلية للمؤسسات االقتصادية بناء على تمش علمي ينطلق من تحديد الدليل المرجعي للمهنة المستهدفة 

والكفاءات التي تقتضيها وبرنامج التكوين المناسب، وتأمين التكوين والتربصات بالشراكة بين أهل المهنة 

التي يجب تذليلها لتطوير منظومة البناء المشترك والمدرسين. وقد أثبتت التجربة وجود بعض العقبات 

  وذلك خاصة عبر:

 دعم أنشطة التحسيس والمرافقة والتحسين المستمر. -

 إحداث منحة لتأجير جهود حاملي مشاريع المسالك المنجزة بالبناء المشترك. -

لمدرسين تثمين أنشطة اإلشراف على المسالك المنجزة بالبناء المشترك في تطور المسار المهني ل -

 حاملي المشاريع.

اعتماد عقد نموذحي للكفاءات المهنية العليا لتأمين تأجير مجز لفائدة رؤساء المؤسسات  -

 المشاركة في التكوين والتأطير.االقتصادية وكوادرها العليا 

 إصدار مشروع النص المتعلق بتأجير تأطير التربصات. -

 جامعة.إحداث خلية للنهوض بالبناء المشترك على مستوى ال -

 إحداث آلية ناجعة تسمح للجامعيين من القيام بتربصات وفترات إقامة بالمؤسسات االقتصادية. -

 تفعيل المراصد الجامعية والمهنية والتنسيق مع المرصد الوطني للتشغيل والمهارات.  -

  الوطنية والجھوية والمحلية. مأسسة الشراكة بين الجامعة والمؤسسة على المستويات -
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  تطوير التكوين عبر البحث:  9المبحث 

بناء مجتمع المعرفة واإلسهام في تحسين  وعيا من منظومة التعليم العالي والبحث بدورها األساسي في

المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية من خالل  وٕاحداثاالقتصادية  المؤسساتالتأطير في مختلف 

ريجي مراحل الماجستير والدكتوراه، فإن واآلفاق المهنية أمام ختثمين نتائج البحث وفتح الخيارات التجديد و 

 تثمين، وٕاصالح حوكمة هذه المرحلة، و الدكتوراه طلبة تكوينالجامعة مدعوة لتطوير ثقافة المبادرة في 

  .الشغل سوق مستوى على والدكتوراه الماجستير شهادات

  .تشغيليتهم حسينلت الدكتوراه طلبة تكوين في المبادرة ثقافة تطوير - 9-1- 1

عمال على دعم مساهمة طلبة الدكتوراه والباحثين في إثراء النسيج االقتصادي وبعث المشاريع وٕاحداث 

  المؤسسات الجديدة والمجددة وجب العمل على تطوير ثقافة المبادرة في دراسات الدكتوراه وذلك من خالل: 

 مومة البرامج المعدة للغرض.تشجيع انجاز األطروحات بالمؤسسات االقتصادية وتأمين دي -

 تخصيص جزء من الدروس التكميلية لتطوير ثقافة المبادرة. -

  .الدكتوراه ومدارس الدكتوراه لجان بين العالقة تنسيق - 9-2- 1

يرتهن تحسين التكوين بالبحث وعبر البحث بإضفاء المزيد من التناسق في حوكمة دراسات الدكتوراه التي 

ز تداخل الصالحيات بينها وتوجيه الجهود نحو تحسين ومدارسها لتجاو  تضطلع بها لجان الدكتوراه

  . ويمر ذلك حتما عبر :مؤشرات البحث لبلوغ األهداف العلمية والتنموية المرجوة

 مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمدارس الدكتوراه ولجان الدكتوراه. -

 رك للموارد.إحداث مجمع لمدارس الدكتوراه بكل جامعة لالستغالل المشت -

 الشغل سوق مستوى على والدكتوراه الماجستير شهادات تثمين - 9-3- 1

ظلت اآلفاق المهنية لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه منحصرة في أغلبها في مهن التدريس والبحث، 

رغم حاجة النسيج المؤسساتي الوطني الملحة لتحسين نسب التأطير واإلشراف فيه، وتنمية وظائف 

من جهة أولى على تطوير ولتجاوز هذه المفارقات وجب العمل  ور والتخطيط وضمان الجودة داخله.التص

ٕانجاز قاعدة بيانات لمواضيع و  إحداث الدكتوراه المهنية، منظومة التكوين عبر البحث من خالل

من  ، والحرص،األطروحات وشهادات الماجستير المستجيبة الحتياجات المحيط االقتصادي واالجتماعي

 لوظيفة العمومية واالتفاقيات اإلطارية في القطاع الخاصلمراجعة القوانين األساسية جهة ثانية، على 

 .الستيعاب حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه
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  : تعميم التكوين المستمر التأهيلي واإلشهادي 10المبحث 

ودوره في توفير فرص التطوير المستمر رغم أهمية التكوين المستمر في صيغتيه التأهيلية واإلشهادية 

للكفاءات وتحسين االرتقاء المهني للشغالين وتلبية حاجيات المؤسسات االقتصادية ودعم قدرة المؤسسات 

وغير  الجامعية على التفاعل مع محيطها ودعم مواردها الذاتية ، فإن هذا القطاع ظل محدود االشعاع

 وعمال على تطوير دور الجامعة في توفير آلياته وفرصه، ياةتكريسا لمفهوم التعلم مدى الحمهيكل. و 

، وتنويع عروض المستمر بالتكوين الخاص والمالي والتشريعي التنظيمي اإلطار إعداديجدر العمل على 

  التكوين مع احترام خصوصياته.

  المستمر بالتكوين الخاص والمالي والتشريعي التنظيمي اإلطار إعداد -10-1- 1

 يثمن مكتسابته وينظمولفترة طويلة دون إطار ترتيبي مؤسسات الجامعية لفي ا كوين المستمرقطاع الت ظل

 وعليه فإنه يجدر العمل على : ن جودة خريجيه. ويحفز على تحسيآلياته 

إصدار ناص خاص يقر بحق الفرد في التعلم مدى الحياة (يأخذ بعين االعتبار أشكال التكوين  -

 بعد).الحضوري والمختلط وعن 

 إصدار نص يتعلق بتأجير المكونين والمرافقين البيداغوجيين (عن بعد) في إطار التكوين المستمر. -

  تنويع عروض التكوين المستمر  -10-2- 1

ظلت عروض التكوين منحصرة في بعض المؤسسات واالختصاصات والشهادات مما يحد من مقدرات 

ثل هذا التكوين والصادرة سواء من المتعلمين أو من الجامعة على االستجابة للطلبات المتزايدة على م

 : ن المستمر وتطويره وجب العمل علىالمؤسسات االقتصادية واالجتماعية. وعمال على النهوض بالتكوي

 .تنويع عروض التكوين المستمر التأهيلي واإلشهادي -

 إحداث إطار ترتيبي للتكوين حسب الطلب. -

ات أنشطة تفتح الجامعة على المحيط لالستجابة للطلبات مراجعة النص المتعلق باستعمال عائد -

 الخصوصية للتكوين.

 تعزيز التكوين المستمر باعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصال للتربية. -

  احترام خصوصيات التكوين المستمر مقارنة بالتكوين األساسي -10-3- 1

يقتضي تطوير منظومة التكوين المستمر العمل على االعتراف بخصوصياته أهدافا وتكوينا وتنظيما 

 وتمويال وذلك من خالل: 

 رسم برامج دراسات خصوصية للتكوين المستمر مع أخذ التجربة المهنية بعين االعتبار. -

 ندراغوجيا) للتكوين المستمر وتعليم الكبار (اال مالءمةتطوير المقاربات والمناهج ال -
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 نظام لتثمين مكتسبات الخبرة. اعتماد -

تأهيل مسالك التكوين المستمر من اللجان الوطنية القطاعية مدعمة بخبراء في التكوين المستمر  -

  .وعن بعد

  تحسين اإلدماج المهني للخريجين:  11المبحث 

يعد تحسين اإلدماج المهني للخريجين من المهام المركزية للجامعة الحديثة. ولم يعد دورها يقتصر على 

ضمان جودة التكوين والبحث، بل هي مدعوة لمتابعة خريجيها وتيسير إدماجهم المهني من خالل تركيز 

ن التكميلي وفرص جملة من هياكل المتابعة والرصد وتوفير فرص التربصات االضافية وأشكال التكوي

وفي هذا اإلطار يجدر لتحسين الكفاءات ومالءمتها مع متطلبات المهن واحتياجات سوق الشغل.  اإلشهاد

الجامعات وٕاشراك  مراصدالعمل دعم شبكة مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات وتطوير مهام المتابعة عبر دعم 

  .المهنية الهيئاتو  ين،جوالخري الطلبة قدماء جمعيات

  الكفاءات وٕاشهاد المهن مراكز عمد -11-1- 1

كز المهن وٕاشهاد الكفاءات إلى المساهمة في دعم التشغيلية وتنمية الكفاءات وٕاشهادها وتطوير اهدف مر ت

. ؤمنهااإلعالم والتوجيه والتكوين التي تثقافة المبادرة لدى الطلبة وخريجي التعليم العالي من خالل أنشطة 

كز اتجربة تركيز المر  ت. ولئن كانالشغل واحتياجات المشغلين للكفاءاتشكل حلقة وصل بين طالبي تو 

  فإن العمل على تعميمها وتطويرها يقتضي:  مراحلها األولى،المذكورة في 

 مأسسة مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات. -

 تعميم مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات على كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث. -

مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات من الموارد البشرية والمالية ومن مرونة التصرف الضرورية تمكين  -

 لتأمين دورها كحلقة وصل بين الجامعة وعالم الشغل.

 تشبيك مراكز المهن وٕاشهاد الكفاءات على المستوى الوطني والدولي -

   الخريجين متابعة تأمين -11-2- 1

ات تشكل حلقة وصل بين طالبي الشغل واحتياجات المشغلين من لئن كانت مراكز المهن وٕاشهاد الكفاء

الكفاءات، فإن مهام مراصد الجامعات تكمل ذلك الدور من خالل جمع المعطيات وتحليلها للمساعدة على 

رسم استراتيجيات التكوين وتوجيه عروضه وتعديلها لمزيد مالءمتها مع خصوصيات المهن والجهات 

القائمة وتنشيطها من حيث مراصد التفعيل وهو دور وجب دعمه وتعزيزه من خالل  وطبقا للموارد المتوفرة.

نسج شبكات تربط المراصد و  وتيسير سبل الولوج للمعلومة،  اوتكوينها ودعمها مالي الموارد البشريةتوفير 

  الجامعية بالمراصد المهنية وهياكل وزارة التكوين المهني والتشغيل.
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  التعّلميو  البيداغوجي نالتكوي مأسسة: 12المبحث 

تصّنف اليوم كبلدان صاعدة، أّن الموارد البشرّية وخصوصا  لقد أثبتت تجارب البلدان المتقّدمة وتلك التي

تمّثل إحدى الدعائم الرئيسّية للمؤّسسات الجامعّية بالنظر إلى دورها في تكوين  منها المدّرسين الجامعّيين

المعرفة الذي أصبح اليوم أكثر من ذي قبل، الدعامة  اقتصادالكفاءات وٕاسهامها في صقل العقول وبناء 

  الرئيسّية لتقّدم المجتمعات ورقّيها. 

  من أهم نقاط ضعف منظومة التكوين البيداغوجي الحالية:

  غياب منظومة تكوين موحدة في البيداغوجيا الجامعة، -

  ضعف التأطير البيداغوجي بالنسبة إلطار التدريس المنتدب، -

  غياب منظومة تقييم بيداغوجي لكامل إطار التدريس (خبراء، مقاييس، تقييم،...). -

يس، رهينة كفاءة ولّما كانت نجاعة التعليم والتكوين الجامعّيين وقابلية مسايرته لتطّور مناهج التدر 

المدّرسين وقدرتهم على مواكبة عملّية تجّدد مناهج التدريس، بات من الضرورّي توفير السبل لدعم تكوينهم 

  وتعّهد كفاءاتهم البيداغوجّية والتعّلمّية بالعمل على عّدة أصعدة.

وتثبيت  جامعيةال االبيداغوجيفي  والمؤّسسات الجامعّية التي تتكّفل بالتكوين هياكلال تركيز ودعم -

دورها الوطني في مستوى تكوين المدّرسين الجامعّين وفي تعّهد معارفهم ومهاراتهم في فنون 

في المؤسسات  نالج وطني، مراكز جهوّية بالجامعات و مركزإحداث (التدريس الجامعي 

 .)الجامعية

 هم المهنّية.كفاءاتمستوى  تحسينالجامعّيين بهدف سين لمدرّ إقرار مبدأ التكوين المستمّر ل -

 تعليمية وفي الجامعية البيداغوجيا فيمسالك (ماجستير، دكتورا) ودورات التكوين  تركيز و دعم -

 .الرقمية والبيداغوجيا المواد

 التعليم االنتداب والترقية في معايير ضمن الجامعية البيداغوجيا في الشهادة على الحصول اعتماد -

 العالي.

 البيداغوجي التجديد تشجيع: 13المبحث 
 .التكوين في النشيطة المناهج ستعمالا تشجيع -

 .وٕاعداد الدروس الرقمّية التفاعلّية الرقمية البيداغوجيا تعزيز -

بين المدّرسين الجامعّيين لالرتقاء بجودة التكوين وضمان التمّكن العلمّي  البيداغوجي التنسيق تمتين -

 .لدى الطلبة

  .والتعّلمية ومناهج التدريسا البيداغوجيفي  البحث تشجيع -
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 : الباب الثاني
  والتجديد البحثب النهوض

 

المنتمية إلى العالم  الصاعدة البلدانالدول المتقدمة و يعتبر البحث والتجديد رافدا مهما للتنمية اعتمدته 

أداة رئيسية اعتباره ة قصوى و كأولويّ  والتجديدل في اعتماد البحث تتمثّ  اتاستراتيجي وضعتالتي  النامي،

لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة واالبتكار وقادر على مجاراة النسق المتسارع الذي فرضته سياقات 

  العولمة واستحقاقاتها. 

الطبيعي والحضاري وبالتالي معرفة  المحيطهو  لقدراتهان الشعوب من معرفة دقيقة يمكّ  والتجديدفالبحث 

النمّو  لضمان ،أحسن استغالل امكانياتهإبما يسمح لهم باستغالل  ،ادهوالمخاطر التي تهدّ  اتهنقاط قوّ 

 مستدامة.التنمية االقتصادّي وال

  :ولة وخاصة منها ذالمب المجهوداتورغم كّل 

ي أدى الى هيكلة البحث ذال 1996ون التوجيهي البحث العلمي والتكنولوجيا سنة نإصدار القا -

  كل تقييم، ...)اوالتجديد (هياكل بحث، هياكل تسيير، هي

تحسين وتمتين البنية التحتية (إحداث جامعات، مراكز بحث، اقتناء تجهيزات علمية، ...) التي  -

 طير، قيمة البحوث العلمية،نوعية وكمية معترف بها دوليا (تأ جودة يذأدت إلى إنتاج علمي 

مة البحث ن منظو ..) فان المعطيات المتوفرة تثبت أمنشورات علمية في مجالت مفهرسة، .

  والتجديد لم ترتق إلى تحقيق ما يصبو إليه المحيط االجتماعي واالقتصادي.

  : ومن أهم نقاط الضعف الحالية

  ،ال ألهداف آنيةعتماد سياسة ارتجالية ال تستجيب إعدم وجود رؤيا واضحة مما أدى إلى ا -

  ،ضعف التفاعل بين الجامعة ومحيطها االجتماعي واالقتصادي -

مة غير ناجعة ال تستجيب للمعايير الحالية مما حد بصفة واضحة من فاعلية اعتماد طرق حوك -

  ،منظومة البحث والتجديد وحال دون تطورها

  ،تعقد إجراءات الصفقات العمومية المعتمدة حاليا -

  ،رغم محدوديتها المرصودة اتعتمادتعقد إجراءات صرف اال -

  ،إلنتاجالنصوص القانونية الحالية لمتطلبات محيط ا مالءمةعدم  -

  ،القوانين األساسية المنظمة للمتدخلين في الميدان غير مواكبة وغير محفزة -
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  عدم وجود آليات تحفيز لطلبة الدكتوراه الستكمال أبحاثهم في أفضل الظروف  -

وإلطالق دينامكية جديدة للبحث واالبتكار والتطوير التكنولوجي وجب تطوير هذه المنظومة عبر وضع 

البحث في مجال لحوكمة ل يم وطنيانظ تركيزوتتمحور خاصة حول ها تيدض بمردو خطة إستراتيجية تنه

البنية م لتمويل ودعــعاضدة امو  ،العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجال في العلمّي  هيكلة البحثو  ،تجديدالو 

 النهوض بمنظومةو جودة ال تصرف فينظام  وضعو  ،الموارد البشرية ف فيالتصرّ  طوير طرقتو  ،التحتية

  .تثمين نتائج البحث

 تجديدالو البحث في مجال لحوكمة ل يم وطنيانظ تركيز :1مبحث ال

اعتبارا للحاجة األكيدة لمنظومة البحث والتجديد ومجاراة لما هو معمول به على الصعيد العالمي وجب 

  :بـــ ذلك ويكون  اعتماد رؤيا واضحة وضبط المهام والتصرف في الموارد المتاحة

من يكون ، تجديدا في مجال البحث الساتيّ ل دفعا مؤسّ هيئة عليا وطنية تشكّ إحداث  - أ

  بين أهدافها :

  ،تحديد األولويات الوطنية أخدا بعين االعتبار متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة -

  .الهيئات العلمية البحثية ودعمها لتحقيق أغراضهاالتنسيق بين  -

  لطابع الحيوي للتجديد المتواصل والمراجعة الدورية لألهداف المذكورة أعاله.كما يجب التأكيد على ا

إلحاق هياكل البحث بالجامعات لتوحيد وتسهيل حوكمة المنظومة وحسن تفاعلها مع  - ب

  محيطها.

  وضع منظومة وطنية للتقييم واالعتماد.  - د

  واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية مجال في العلمّي  هيكلة البحث : 2مبحث ال

مام التطور السريع للعولمة أفي تثرية الثقافة الوطنية و  واالجتماعية نظرا ألهمية العلوم اإلنسانية

ة تكون واالجتماعية في تغذية ثقافة متكاملواإلشكاليات التي تطرحها وجب دعم دور العلوم اإلنسانية 

  ب والتهميش.حصانة خاصة للشباب ضد التذبذ

  :ولتحفيز البحث في هدا المجال وتنمية مردوديته وجب 

إنشاء أقطاب امتياز في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية تعمل على التنسيق بين هياكل البحث  -

  المعنية ودفعها نحو انجاز برامج بحث مشتركة،

  إيجاد مناخ علمي وثقافي يساهم في بناء فكر متوازن يتالءم مع معطيات العصر، -

  تشجيع الباحثين على االنخراط في شبكات بحث متعددة االختصاصات، -



  28/35  23/04/2015  منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصالح

  وضع االعتمادات الضرورية لتشريك هياكل البحث في انجاز مشاريع بحث متعددة االختصاصات.  -

  للبحث والتجديدالبنية التحتية م لتمويل ودعــعاضدة ام : 3 مبحثال

توجد آليات وتعتمد على حيث استطاعت أن  جديدوالتمة مبالغ ضخمة في مجال البحث تنفق الدول المتقدّ 

هذا التمويل  الالزمة لإلنفاق على البحث العلمي وتنويع مصادر الموارد المالّية نها من توفيروسائل تمكّ 

  من التعاون الدولي). متاتية ،خاصة (عمومية،

محدودة جدا مقارنة بما يتم عتمادات المتوفرة تبقى ورغم التمويل العمومي المرصود للبحث والتجديد فان اال

  في بعض البلدان في طور النمو (كوريا الجنوبية، ماليزيا، إفريقيا الجنوبية، ...). هتخصيص

لك أساسا لضعف انخراط القطاع الخاص في تمويل منظومة البحث والتجديد بسبب عدم وضوح ذويرجع 

  ي المنظومة.الرؤية وانعدام ثقافة التجديد وعدم االقتناع بجدوى االنخراط ف

كما أن البنية التحتية المتوفرة حاليا رغم أهميتها من حيث الكم فان استغاللها يبقى هزيال بالنظر لكلفتها 

محدودية كذلك وطنية في ميدان البحث والتجديد و  ةودرجة استغالل معداتها بسبب غياب استراتيجي

  التفاعل بين التكوين والبحث وقطاع اإلنتاج.

  :نقائص يتعين ما يلي ولتفادي هذه ال

  تطوير البنية التحتية وترشيد استغاللها، -

  ،البحث تطوير قدرة الجامعة في تركيب والتصرف في مشاريع -

  تركيز آليات لمشاركة الجهات والهيئات التنموية في تمويل مشاريع وبرامج البحث، -

  .تشجيع الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص -

  والتجديد الموارد البشرية للبحث ف فيالتصرّ  طوير طرقت: 4مبحث ال

أساسية للنهوض بمنظومة البحث والتجديد ركيزة كميا ونوعيا يعد االستثمار في تطوير القدرات البشرية إن 

رير السنوية الصادرة عن كافة مكونات التعليم العالي اغير أنه، وبالنظر الى الدراسات والبيانات والتق

  .شك وجود قصور كبير في هذا المجال ىبدون ادنوالبحث العلمي، يثبت 

  : ولتفادي ذلك يقترح

  ،تدعيم المؤسسات الجامعية وهياكل البحث بموارد بشرية مختصة -

  ،المساندة) وٕاطاراصالح النظم الخاصة بكافة المتدخلين (بالباحثين والمدرسين الباحثين  -

  ،المتدخلين العمل على تطوير مهارات -

  اركة في مشاريع وبرامج بحث تعاقدية مع المحيط الوطني والدولي،تحفيز المتدخلين للمش -

  تركيز نظام المعلومات وقواعد بيانات لمزيد التعريف بالباحثين وأنشطتهم. -
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 والتجديد لبحثاجودة  تصرف فينظام  وضع: 5مبحث ال

دون  استغالله يبقياو  ارد المادية والبشرية فان مقروئيتهرغم اإلنتاج العلمي المحترم بالرغم من قلة المو 

  المأمول.

  : ولتحقيق ما نصبو إليه من تقدم في منظومة البحث والتجديد يتعين

  تدعيم نظام الرصد واليقظة في مجال أنشطة البحث والتجديد، -

  تركيز نظام التصرف في الجودة، -

  اصالح منظومة تقييم البحث والتجديد وٕانشاء االعتماد. -

 نتائج البحثالنهوض بمنظومة تثمين : 6 مبحثال

رغم وفرة المنشورات العلمية في مجالت عالمية مفهرسة فان تثمين نتائج البحث واستغاللها في دعم 

النسيج االقتصادي واالجتماعي يبقى محدودا لتعدد العراقيل منها خاصة القانونية والمؤسساتية ومحدودية 

  ثقافة المبادرة و بعث المؤسسات.

  : وللنهوض بهذه المنظومة يتوجب

  تعزيز الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية، -

  تطوير وتثمين الملكية الفكرية، -

إرساء مشاريع تثمين بحث تجمع مكونات األقطاب التكنولوجية قصد النهوض بإنتاجية المؤسسات  -

  االقتصادية وقدرتها التنافسية،

العليا للدراسات التكنولوجية في  إحداث مشاريع تعنى بتثمين بحوث طلبة مدارس الهندسة والمعاهد -

  مرحلة الماجستير المهني ذات العالقة بالتجديد،

  بعث وحدات تجديد ونقل التكنولوجيا بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومدارس المهندسين، -

تشجيع المدرسين الباحثين والتكنولوجيين على التنقل لمساعدة المؤسسات االقتصادية على التجديد  -

  .مؤسسات مجددة إلحداث فرغلتوا
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 الباب الثالث :
من أجل توطين الجامعات  الجامعية الخارطة ومراجعة الرشيدة الحوكمة ركيزت

  بين الجهات التوازن في محيطها الجهوي وتحقيق

 

تخضع لها كافة األطراف كمة و بوضع معايير وآليات حإال  تحققن تطوير قطاع التعليم العالي ال يإ

  الجامعية. صلب المنظومة المتدخلة

الساحلّية بكبريات المدن  الترّكز المفرط للمؤّسسات الجامعّية السياسات المتعاقبة التي عملت بمبدأ كما أن

في  ليم وبين الفئات االجتماعية وعجز هيكليفي التوازن بين الجهات واألقا ساهمت في إفراز اختالل حاد

  التنمية المستدامة بالجهات الداخلية. 

  الموارد فياألمثل  تصرفوالواستقاللية الجامعات الرشيدة  الحوكمة:  1فصل ال

مسار التشاور الموسع إلى وضع أولويات أساسية على رأسها تركيز نظام للحوكمة الرشيدة في كل  ضىفأ

نظام مستويات اتخاذ القرار في منظومة التعليم العالي والبحث، والتأسيس الستقاللية الجامعة، وٕارساء 

  أمثل للتصرف في الموارد.

 المستويات كلّ  في الرشيدة حوكمةال ركيزت:  1 مبحثال

 : على ثوابت ومبادئ أساسية لعل من أهمهاكمة و حال تنبني

 الشفافية، -

 اإلفصاح عن المعلومات، -

 ، التقييم والمحاسبة -

 ة. يشاركالتمثيلية والت -

 هي رافدالدراسات والتجارب في العالم أن الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي  ختلفت مأثبتلقد 

 . نوعي تطوير تعليم عاليل ريضرو 

تبين أن الجامعات العريقة في العالم تتمّيز جميعها بسياسات فعالة للحوكمة والتمويل والقيادة، فضًال كما 

 .آليات مؤسساتية واضحةا على عن اعتماده
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وحّدة المنافسة على التعليم العالي في عولمة لمواجهة تحديات الالجامعات في حوكمة المفهوم ور لقد تط

ستدعي وضع سياسات وآليات لضمان جودة التعليم ت اتتحدي وهيقليمي والدولي. اإلو الوطني الصعيد 

سياسات الحوكمة نا على أن الهدف من يجدر التأكيد بعلى ذلك، بناء . و واإلدارة في المنظومة الجامعية

التصرف األمثل في الموارد البشرية والمالية لتحقيق األهداف العامة للتعليم العالي والبحث يبقى دومًا 

  العلمي.

برز وعي مّطرد بضرورة إرساء أنظمة ، البلدان العربيةفي ما تالها و مع مطلع ثورة الحرية والكرامة 

من االضطالع بدورها كامال وتطوير أدائها و مساهمتها في التنمية. إال الجامعات تمكن رشيدة حوكمة 

 رث، واإلاتتختلف باختالف البلدان، والمؤسسعّدة نماذج  أنه ليس هناك أنموذج واحد للحوكمة بل

أنه ال يوجد نهج واحد "يناسب فمن المؤكد التاريخي والعوامل الثقافية والسياسية وأحيانا االقتصادية. 

 " في هذا الشأن. الجميع

لدعم و تشجيع الحوكمة الهادفة اإلستراتيجي  مخططفي ال ةرداو ال التوصيات أهم وفي هذا اإلطار كانت

 :كاآلتي

على كّل المستويات ( الوزارة، الجامعة والمؤّسسات )  إعادة تنظيم الهياكل التقريرّية واالستشارّية -

 وٕاعادة تحديد مجاالت كفاءتها وصالحياتها

نظام التواصل والمعلومات بين مختلف الهياكل اإلدارّية والمؤّسسات الجامعّية عبر استعمال تعزيز  -

 تكنولوجيا المعلومات واالّتصال وتنمية اإلدارة اإللكترونّية

 تخّول للجامعة أن تكون فاعلة في التنمية. اتليَّ آتركيز  -

 الجامعة. صلبدعم دمقرطة هيئات الحوكمة   -

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستويات ( كل علىقيادة وتنظيم ومساءلة  اتليَّ آ بعث -

 جامعات، مؤّسسات )

 للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. تركيز مجلس أعلى -

 مراجعة آلّيات تنسيق هياكل اإلشراف المزدوج -

 )...ع معايير المقارنة مراقبة ميقظة وال دعم هيئات ووسائل الحوكمة والتقييم (نظام -

  بعث ندوة رؤساء الجامعات  -

 والبحث العالي التعليم ومؤسسات الجامعات استقاللية إرساء : 2 مبحثال

  العلمي

 في األمثل لتصرفل ةعيقم مركزية بيروقراطية ثقل من والبحثية التعليمية ناومؤسسات ناجامعات تعاني

 الشؤون في التصرف مرونة من هانيتمكشرط أساسي لهي  اتالجامع يةستقاللاإن وعليه ف .مواردال
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 تقرر لهذا ةواالجتماعي االقتصادية التنمية تحقيق في أكبر فاعلية منو  ،والمالية واإلدارية كاديميةاأل

  .القرار مركزيةالو  يةالجامع ستقالليةاال طور إلى تدريجيال نتقالاال

 داريعلى الصعيدين اإلالجامعات  يةوهشاشة استقاللوالديمقراطية األكاديمية غياب الحريات فقد تبين أن 

والبحث لتعليم العالي لتدخل الدولة في مفاصل كثيرة تعاظم تواضع العائدات المالية و في ظل  ماليالو 

 نتداباالو  سياسات التعليم أفضت. لقد مجرد موظفين وأعوان تنفيذاألكاديميين  العلمي قد جعل من

 في التخصصاتتنوع كل مما افقد نظام التعليم العالي تونسية الجامعات ال بينواسع  تماثللى المنتهجة إ

  ومسارات التكوين.

ويكرس المنهج التشاركي سيقع إعادة  ةالمنشود يةإنه في ظل نظام جديد يمنح الجامعات االستقالل 

من رفع وال جديدةالنظم الو  الطرقابتكار المؤهلين الوحيدين لتولي مهام  االعتبار لألكاديميين والمفكرين

فعلي بين األطراف المتدخلة في المنظومة الجامعية توازن تأسيس نظام يحقق  ، شريطةالجودة األكاديمية

  .بحيث ال تهيمن جهة واحدة على القرارات األكاديمية واإلدارية

  :في التخطيط اإلستراتيجي ةرداالتوصيات الو  في هذا اإلطار تتنزلو  

للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى واإلرادي ضمان االنتقال التدريجي   -

 االستقاللية على المستوى األكاديمي واإلداري والمالي

 العلميلتعليم العالي والبحث ل هاتمويلبدعم  الدولةالتزام   -

 الموارد فيأمثل  تصرفنظام  اعتماد : 3 مبحثال

ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على  والجامعاتوزارة ال يندرج هذا النظام على مستوى كل من

 :ستوجب ذلكوي ،حّد السواء

والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  اإلدارة المركزيةكل من التصّرف لدى  اتقدر بناء  -

 ،العلمي

 دارّييناإلكاديمّيين و األالمؤّسسات الجامعّية ومراكز البحث العلمّي  مسيريلدى تنمية روح القيادة  -

 منهم على حد السواء.

من أجل توطين الجامعات في محيطها  الجامعية الخارطة مراجعة : 2الفصل 

   بين الجهات التوازن الجهوي وتحقيق

فمن البديهي أّن نشر الجامعات والمؤّسسات الجامعّية واألقطاب التكنولوجّية بكافة أقاليم البالد يعّد عامال 

من عوامل التنمية باعتبار ما لها من دور في إشاعة المعرفة والتحفيز على المبادرة وبعث المشاريع 

المناطق الداخلّية التي جهوي خصوصا بكما أّن إحداث مؤّسسات جامعّية مثبتة في إطارها الاالقتصادّية. 

دعم قدرة هذه األقاليم على النهوض اقتصادّيا والحّد من الفوارق ا أن تتفتقر إلى قّوة دفع ذاتّية من شأنه
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اإلقليمّية وٕاحالل العدالة المجالّية، هذا فضال عن تقريب خدمات التعليم العالي من طالبي التكوين 

  الجامعي.

  الخصوصّية:  ألهداف المذكورة انتهاج خيارات تتمحور حول جملة من األهدافهذا ويتطّلب تحقيق ا

: إرساء سياسة جديدة إلعادة توزيع الجامعات ومؤسسات التعليم  1 المبحث

  العالي والبحث العلمي
 إعادة النظر في تحديد المجال الترابي للجامعات في عالقة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي، -

 ية جديدة لبعث المؤسسات الجامعية في عالقة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي،إرساء استراتيج  -

 تجميع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف جامعة تكنولوجية، -

إعادة هيكلة (إدماج/ تحويل الصبغة/ إعادة توزيع مجالي/) الجامعات والمؤسسات والمسارات   -

 التكوينية،

 ،وفقا لمتطلبات التوازن بين الجهات ية الخاصة في الخارطة الجامعيةإقحام المؤسسات الجامع -

  محاضن).  / / مرافق جامعية مكتبات /  إرساء أقطاب جامعية وتنموية ( مؤسسات -

  داخليةلا جامعاتال لفائدة تفاضلية تاستراتيجيا تطوير:  2 المبحث

 والمالية البشرية هاموارددعم ر بع الداخلية الجهات في العالي التعليم ومؤسسات الجامعات تأهيل -

 وتطوير بنيتها التحتّية

 الداخلية الجهات جامعات العلمي صلب البحث هياكل حداثإ تيسير -

 جامعاتبال داريةإلا طاراتإلوا الجامعّيين سينالمدرّ  التحاق حركة لتشجيع تحفيزية جراءاتإ اّتخاذ -

 الداخلية

والجودة في  الداخلية جامعاتالب النهوضمن أجل  واالّتصالتكنولوجيات اإلعالم  استعمال تطوير -

 التكوين الذي توفره

سة والجامعة وبارتباط المؤسّ إطار الشراكة بين شهادة الدكتوراه في خاصة بمنح بعث آليات  -

 السيما بالجامعات الداخلية. بخصوصيات الجهة

إقبال  على يساعدبالجهات الداخلية مما الجامعّية في الفضاءات  والتبادل للحياة إطار مالئم تطوير -

 .الجامعّيين والطلبة واإلدارّيين عليها

 ةالجهويضمن مجهود التنمية  الجامعة ثبيتت:  3 المبحث
والجهات التي تتوّطن  لمناطقلالمجال الترابي خصوصّيات و  يتماشى ةنهمؤهل للم تكوين رساءإ -

 )التشاركي البحث -البيداغوجي التجديد -المهن رتطو ( داخلها المؤّسسات الجامعّية
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  .العلمي البحثمشاريع و  التكوين تمويل على ةالجه تحفيز -

 محيطها على الجامعة إشعاع تعزز من ترابّية تهيئة:  4 المبحث
بين المؤّسسات الجامعّية ومراكز البحث من ناحية والمحيط االجتماعي  لشراكةل منهجصياغة  -

 من ناحية ثانية، واالقتصادي للجهات

 التكوين مسالك مقروئية تحسين -

 والداعمة لمشاريع المبادرة الحرة، المساعدة الهياكل بعث -

 . صينمتربّ طلبة اللا ودعم مساعدة هياكل تركيز  -

 الجامعية الحياة طويرت:  5 المبحث

الجامعية من مختلف مكونات األسرة يستدعي تطوير الحياة الجامعية وتحسين جودتها العمل على تمكين 

الخدمات تشمل والتدريس والعمل سة دراأمثل للمن ظروف ومدرسين وباحثين وموظفين وعملة  طلبة

 الجامعية من سكن وٕاطعام ومنح وقروض، واألنشطة الثقافية والرياضية والجمعياتية، واإلحاطة النفسية

  .والتغطية الصحية

 على: ويقتضي تجسيد هذه الغايات العمل

 ، الطالبية والجامعيةدقيق لظروف الحياة  تشخيصالقيام ب -

 .لطلبةبالنسبة ل هيوجتالاإلعالم و و  االستقبال طرأ تعزيز -

 اإليواء. جودة األكلة والترفيع من نسبةمراجعة قيمة المنحة الجامعية وتحسين  -

إحاطة نفسية وصحية وتوفير وتحفيز بعث النوادي تكثيف األنشطة الثقافية والرياضية والجمعياتية  -

 .مالءمةواجتماعية أفضل من خالل دعم الموارد البشرية والتجهيزات ال

 ظروف الحياة والعمل لكافة المتدخلين بالجامعة،بالمستوى العام ل النهوض -

  .وتعميمها الجهات فيلحياة الجامعّية ا مراصد تفعيل -
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  الخاتمة

 

" الملحق مخطط العمل االستراتيجي" " ومشروع إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلميتمثل وثيقة "

داخل األسرة الجامعية لتشكل استمرارا للحوار  دامت أكثر من أربع سنوات تشاوربها تتويجا لمرحلة 

إثراء البرنامج اإلصالحي ر المجتمعي الموسع من أجل االجامعي ونقطة انطالق لمرحلة الحو  -الجامعي

  وتبنيه من قبل الرأي الجامعي والوطني.

تحديد مالمح اإلجراءات العاجلة القابلة للتطبيق الفوري مع مستهل العودة  يقتضي الطور التنفيذيو 

  على المدى المتوسط والمدى البعيد.، وبلورة الإلصالحات 2015/2016 الجامعية المقبلة

ات كما أنه يستوجب مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية القائمة وٕاعادة صياغتها لتستجيب لمتطلب

  اإلصالح الجذري والعميق حتى ال تكون عائقا للنفس اإلصالحي.

ال يتوقف عند مراحل و  2025- 2015وانطالقا من أن مسار اإلصالح يمتد على كامل العشرية 

تحويل اللجنة ب وذلك مستمرالتحسين التقييم و المتابعة و الإرساء آليات  فإنه من الحتمي، والتنفيذالتصور 

  .والتوافق البعد اإلصالحي القائم على التشاورلى لجنة دائمة تؤمن هذه المهام وتؤكد الوطنية لإلصالح إ

وبما أن المنظومة التعليمية هي واحدة غير قابلة للتجزئة، فإنه ال يمكن بأية حال من األحوال القيام 

ا يستوجب وهو مبإصالحات منفصلة  عن بعضها البعض في قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي، 

  .تؤمن تالزم المسارات وتؤسس لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية تشكيل لجنة إصالح موحدة

  


