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  : رة التعليم العا�� والبحث العلميوزا 

  التعليــم العا�� 
 

كما تّم  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة  19القانون عدد التعليم العا�� حسب  ��دف

و�شرها لتأسيس اقتصاد يقوم ع�� املعرفة وإ��  تنمية املعارفإ�� إسداء الت�و�ن ا�جام�� و تنقيحه 

وقد جعل . الشراكة ما املحيال اقتصادي واجتما�� والثقا�� وذلك �� نطاقدعم �شغيلّية ا�خر�ج�ن 

د ع�� ا�جودة �� مجاالت الت�و�ن و  ،�لطالب محور منظومة التعليم العا�هذا القانون من ا
ّ
أك

فت وزارة التعليم العا��  .نظومةهذه امل��  أسا��ي كعنصر والتصرف الييداوو�� واداري واملا�� 
ّ
ل
ُ
و�

أساسا بتنفيذ سياسة الدولة �� مجال التعليم العا�� و�� تخضا �� ) فيما ي�� الوزارة(واليحث العل�ي 

 . بالنصوص الالحقة كما تّم تنقيحه 2008أوت  11املؤرخ ��  2876امر عدد  مقتضياتتنظيمها إ�� 
 

 2013أستاذا جامعيا �� مو�� سنة  21.243�لغ مجموع إطار التدريس ا�جام�� ما جملته و 

�لغت م��انية و . 2013-2012ألف طالب خالل السنة ا�جامعية  315عدد الطلية حوا�� فيما بلغ 

ل �سية .م 1.344,210ما جملته  2014سنة  ��الوزارة 
ّ
�شرف و . من م��انية الدولة % 5د وهو ما يمث

مؤسسة جامعية كما �سهر ادارة العامة للدراسات  198جامعة �شرف بدورها ع��  13الوزارة ع�� 

إدراج الوزارة  2008منذ سنة وتّم  .معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية 24التكنولوجية ع�� س�� 

ممن الدفعة او�� من الوزارات املعنية بالتجارب النموذجية ل��ك�� منظومة التصرف �� امل��انية 

دعم و ز�د من الشفافية ع�� التصّرف وإرساء ثقافة املساءلة وذلك �غرض تكريس م حسب اهداف

0TP0Fالرقابة ا�خارجية ال�ي يمارسها �ّل من ال��ملان ودائرة املحاسيات

(1)
P0T . 

 

جهت مهمة الرقابة و 
ّ
 ال�ي أنجز��ا دائرة املحاسيات إ�� تقييم أداء ات

ّ
فة بالتعليم الوزارة امل�ل

ز اهتمام الدائرة ع�� قطاع التعليم و . التصرف ا�جديد� اعتماد نمال بيئة رقابية شرعت ��� العا�� 
ّ
ترك

 من م��انية الوزارة رصدت%  66باعتمادات تمثل معدل  2014-2010استأثر خالل الف��ة الذي العا�� 

 وتّم . حوكمة القطاعترشيد و  بالتشغيل واحتياجاته ودعم ا�جودة ور�ال التعليم العا�� نا�جاملتطو�ر ل

 
ّ
الوزارة �� ترك�� منظومة التصرف ا�جديدة بما يضمن توف�� آليات القيادة ق النظر �� مدى توف

ت الدائرة بمدى امطالع الوزارة باملهام كما اهتّم . واملتا�عة والتقييم وفقا ملتطليات الشفافية واملساءلة

0TP1Fاملو�ولة لها �� مجا�� الت�و�ن ا�جام��

(2)
P0T ��ودعم �شغيلية خر��� التعليم العا . 

 

                                                           
(1)

جنة الوزار�ة لتنسيق وقيادة املشروع بتار�خ   
ّ
ال املديري للمنظومة الذي صادقت عليه ال�

ّ
 .2013أوت  30والذي تّم تحيينه ��  2010جوان  3املخط

(2)
ة لهما وفقا لنظام ن يندرجان ممن مسار اليحث العل�ي كما أّن النصوص املنظمن املجاال اال �شمل نطاق املهمة املاجست�� والدكتوراه باعتيار أّن هذ  

 .2013و 2012إمد لم تصدر إال خالل سن�ي 
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ت أساسا الف��ة اعمال ال�ي شملت املصا�ح املركز�ة للوزارة و فضال عن و 
ّ
جوان -2009وط

توجيه استييانات إ�� عّينة من ا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية واملؤسسات اقتصادية  تم ،2014

جان القطاعية  وتّم  .وإطار التدريس ا�جام�� وخر��� التعليم العا��
ّ
تنظيم فرق تفك�� ما عّينة من ال�

وشملت . أهيل املؤسسات ا�جامعية وما أعضاء الهيئة الوطنية للتقييم وممان ا�جودة واعتمادلت

املعطيات املستقاة فيما يخّص منظومة التصرف �� امل��انية رئيس الوحدة بالوزارة ورئي��ي برنام�� 

 .ال��نامج�نالتعليم العا�� والقيادة واملساندة و�ّل رؤساء ال��امج الفرعية املتفّرعة عن هذين 
 

أن ترك�� نظام التصرف �� امل��انية حسب اهداف لم يتقدم لرقابية اعمال برزت ا أو 

منظومة الت�و�ن ا�جام�� �ستد��  وأّن  املنتظرةاهداف بلوغ  حال دون بالنسق املطلوب مما 

مز�د إصالحات جوهر�ة ملعا�جة اش�اليات القائمة وأن �شغيلية خر��� التعليم العا�� تتطلب 

 .احاطة واملتا�عة
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 أبرز املالحظات
 

 حب  اهداف بالوزارة �� امل��انية ترك�� التصرف  -
 

فة بالتعليم العا��  انخرطت
ّ
التصرف �� امل��انية حسب اهداف  تجر�ة�� الوزارة امل�ل

ن من ارتقاء به إ�� املعاي�� الدولية 
ّ
وانصهرت بذلك �� مسار حوكمة قطاع التعليم العا�� بما يمك

وإرساء ثقافة املساءلة دعم �شغيلّية خر�جيه وذلك من خالل منظومة تصّرف مينّية ع�� النتائج و 

 .�رامج فرعيةوتقييم أداء القائم�ن عليه من رؤساء برامج و 
 

وقد أعاق عدم استكمال اصالحات ع�� املستوى الوط�ي مسار ترك�� املنظومة بالوزارة، ولم 

توما الوسائل الضرور�ة واطر املالئمة �حسن تنفيذ مشروع تطو�ر التصرف �� امل��انية حسب 

��م من الفرعية بالقدر الذي ي يتّم تفعيل دور مسؤو�� ال��امج وال��امجولم  .اهداف
ّ
ممارسة مك

��مالتسهيالت ال�ي   إل��مولم �سند . قيادة وفق القدرة ع�� اداءال
ّ
جا انال ستعمالا  من تمك

 .لإلم�انات املتاحة
 

ولم تخل منيجية ميال اهداف واملؤشرات ومالءم��ا ما اعتمادات وقيس النتائج املحّققة 

منذ شاريا امل��انية مل املصاحيةات والوثائق املعطيومصداقية من نقائص ا�عكست سليا ع�� داللة 

 .وهو ما يحول دون اعتمادها كقاعدة للمساءلة ع�� أساس مسؤوليات وا�حة 2011سنة 
 

 مظظومة تكو�يية سبتوب  التيييم واصالح:  التكو�ن ا�جام�� -
 

ب
ّ
ت�و�ن جام�� ذي جودة وقابل للمقارنة ما انظمة املعتمدة دوليا ارتقاء  إرساء يتطل

ه تي�ن. إطار تدريس ومؤسسات جامعية ونظام دراسةبم�ّوناته من 
ّ
أن منظومة الت�و�ن ا�جام��  إال أن

 .نقائص مختلفة تحّد من جودة الت�و�ن �ش�و
 

فقد ُ�ّجل ع�� مستوى املؤسسات ا�جامعية وخاصة تلك املتواجدة �� املناطق الداخلية، 

و�� عديد اختصاصات العلمية وذلك " أ"نقص �� إطار التدريس ا�جام�� القار ال سيما من صنف 

ق الوزارة �� تحسي��ا بما يؤّمن ظروفا أفضل 
ّ
عالوة ع�� الينية اساسية ا�جامعية ال�ي لم تتوف

ر . لتدريسل
ّ
املنيجية املعتمدة لتأهيل املؤسسات ا�جامعية سسناد الشهادات الوطنية �� اجازة وال توف

 .الضمانات ال�افية لدقة التقييم وموموعيته
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، بالكيفية املطلو�ة من حيث وما اطار "إمد"رساء نظام الدراسات ولم يتم اعداد س 

عروض  مؤ عدم تال إ�� ذلك أّدى  وقد. ية وتأهيل املوارد اليشر�ةالقانو�  املالئم وتوف�� ام�انات املاد

جزءا من إطار التدريس ا�جام�� �عت��  أّن  و�ضاف إ�� ذلك .ت�و�ن دائما ما مقتضيات هذا النظامال

قواعد التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد ال �ستند إ�� معاي�� تقييم  أّن 

ن من تقييم مدى اكتساب الطالب للمعارف التطييقية املتصلة بمجال وا�حة وسهلة ا
ّ
لتطييق وال تمك

مه وللمهارات املتصلة بالتواصل الكتا�  والشفا��
ّ
 .�عل

 

 أّم 
ّ
ه لم يتم استكمال ترك�� الهيئة ا ع�� مستوى آليات ممان جودة الت�و�ن ا�جام��، فإن

دورها �� إرساء نظام جودة خاص بقطاع التعليم  الوطنية للتقييم وممان ا�جودة واعتماد وتفعيل

 .العا��
 

  دعم سشغيلية خر��� التعليم العا�� -
 

 ما املياشر احت�اك للطلية تضمن وما آليات خر��� التعليم العا�� �شغيلية دعم يتطلب

ق الهيا�ل املعنّية . اقتصادية واقا املؤسسة ومعا�شة املهنة أهل
ّ
��  الطلية �شغيليةبدعم ولم تتوف

الرفا من قدر��ا ع�� التخطيال واملتا�عة والتقييم بما يجعل مخرجات الت�و�ن ا�جام�� متطابقة ما 

متطليات التشغيل و�قيت استجابة املنظومة الت�و�نية وتأقلمها ما حاجيات املؤسسات اقتصادية 

 .محدودة
 

دت مرورة العمل
ّ
 وتوزيعهم العا�� التعليم �ع� الوافدين الطلية أفواج توجيه ع�� ول�ن تأك

ذات التشغيلية العالية إ�� جانب فرض اح��ام شرط توف�� عروض ت�و�ن تتيح  اختصاصات ع��

ر املعطيات الدقيقة حول افاق 
ّ
توجيه ثل ي الطلية ع�� اقّل نحو املسالك التطييقية فإّن عدم توف

املهنية للمسالك واختصاصات ووياب قاعدة معطيات حول حاجيات سوق الشغل من كفاءات 

ر إعالم جام�� مت�امل ومهي�لومؤهالت ييقى عائ ولم يتطور عدد امل�جل�ن �� . قا أساسيا أمام تطوُّ

�سية الطلية امل�ّجل�ن �� اجازات التطييقية ملستوى ولم ترتق . اختصاصات ذات التشغيلية العالية

 .الثلث�ن املطلوب
 

ع�� أن �ادي�ي ما الت�و�ن ا ��دف إ�� ممان ت�املهوُميال للت�و�ن التطييق  إطار قانو�  

إال أّن انفتاح املؤسسة ا�جامعية ع��  . يتّم تصّور الت�و�ن وتنظيمه بالشراكة ما املحيال امل�ي

املؤسسة اقتصادية �جعلها شر��ا فاعال بق  محتشما نتيجة عدم وما ال��اتيب واتفاقيات الكفيلة 

ال��بصات أو الت�و�ن ة �� إطار لطليلاحتضان املؤسسات اقتصادية  بتطو�ره وهو ما حّد من فرص

  .بالتداول 
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I– فة بالتعليم العا��  ترك�� التصرفف �� امل��انية حب  اهداف
ف
 بالوزارة امل�ل

 

لت قيادة التجارب النموذجية
ّ
ومن ل��ك�� منيجية التصرف �� امل��انية حسب اهداف  ش�

 تجر�ة بي��ا 
ّ
فاقّية تمو�ل فة بالتعليم العا��الوزارة امل�ل

ّ
حاد اورو�  أبرمت بتار�خ  أحد محاور إت

ّ
ما ات

 2009وتّم خالل سنة . مليون أورو �� ش�ل دعم مل��انية الدولة 30بميلغ جم�� قدره  2008د�سم��  20

جنة الوزار�ة لتنسيق وقيادة املشروع
ّ
ال املديري للمنظومة صادقت عليه ال�

ّ
0TP2Fإعداد املخط

(1)
P0T بتار�خ          

و�تضّمن  .2013أوت  30 املصادقة ع�� الوثيقة املحّينة �� 2014د�سم��  23وتّم بتار�خ  2010وان ج 3

نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� . م�ّونات ومراحل وآليات وآجال ترك�� املنظومةاملخطال 
ّ
وقد مك

قت بآليات ترك�� 
ّ
 . نظومة و�منيجي��ااملنقائص �عل
 

ة حب  اهداف  –أ  لليات ترك�� مظظومة التصرفف �� امل��انيف
 

20080TP3Fأوت  25املؤرخ ��  2008لسنة  2899حّدد امر عدد 

(2)
P0T  نجاز س خمس سنوات مّدة

الدفعة او�� من التجارب املدرجة ممن وزارات الم��انية الدولة ب مشروع تطو�ر التصّرف ��

�� بخمس سنوات إمافية  تّم التمديدع�� صعيد وط�ي ونظرا للتأخ�� �� استكمال املشروع  .النموذجية

 . 2014جانف   17ؤرخ �� امل 2014لسنة  385مر عدد بمقتى�  ا  2013أوت  25ابتداء من  همّدة إنجاز 
 

تقّدم أعمال فرق العمل املحدثة صلب وزارة  أن�� هذا الصدد وع�� صعيد وط�ي، تي�ن و 

  فقد .لم يكن بالنسق املطلوباملالية 
ّ
دراسة اصالحات واق��اح الصيغ املالئمة بهذه الفرق فت �ل

ع�� تحو�ر و�عص�� النظام ا�حا�� للمالية العمومية و لوما أسس منظومة تصرف حديثة وتفعيلها 

امل��انية ونظام الرقابة املسيقة والالحقة والتطييقات اطار التشري�� وال��تي�ي وتيو�ب  مستوى 

ه وإ�� مو�� شهر مارس  و��  .ك�ل اعالمية ونظام املحاسية العمومية
ّ
لم يصدر القانون ، 2015أن

�� طور التجر�ة ولم يتّم �عد باملحاسية اسا��ي ا�جديد للم��انية وما زال اعتماد تقنية القيد املزدوج 

ولم يتّم وما . ملنظومة التصرف ا�جديدة" أمد"و" أدب"اعد املعلومات الوطنية استكمال مالءمة قو 

ق�ن حيث أّن محور اتفاقية الدعم ما اتحاد منيجية و 
ّ
مخططات عمل لتدقيق ال��امج وت�و�ن مدق

ق ��ذا ا�جانب لم يتّم إنجازه �عد
ّ
   .اورو�  املتعل

 

          �� �� امل��انية حسب اهداف لتصرف لأحدثت وحدة فقد  ،ع�� مستوى الوزارةأّما 

بمقتى�   ة وفق القدرة ع�� اداءقيادأو�لت لهم المج ��اال مسؤو��من عدد وتم �عي�ن  2008سنة 

ق بإعداد إطار القدرة ع�� اداء  2012جوان  23بتار�خ  42منشور رئيس ا�ح�ومة عدد 
ّ
املتعل

                                                           
 ).سابقا ( برئاسة الوز�ر اّول  2007أفر�ل  10املؤّرخ ��  2007لسنة  893أحدثت بمقتى�  امر عدد   (1)
 .وطرق س��ها سنجاز مشروع تطو�ر التصرف �� م��انية الدولة و�ضيال تنظيمها املتعلق بإحدا  وحدات تصّرف حسب اهداف  (2)
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ل�ن  ��خاصة وتتمثل مهام مسؤو�� ال��امج . للسياسات العمومية
ّ
ة املتدخ

ّ
وال سيما تنسيق أعمال �اف

وتأم�ن حوار ) املؤسسات ا�جامعية(ورؤساء ال��امج العملياتية ) ا�جامعات(رؤساء ال��امج الفرعية 

0TP4Fتصّرف

(1)
P0T  ادارة العامة للمصا�ح ( مصا�ح برنامج القيادة واملساندة ��نو املتدخل�ن  مختلفب�ن

 . والوزارات املعنية باسنفاق العموم  وال سيما وزارة املالية )ملش��كةا
 

فقد �ان من . هصالحيات�افة التعليم العا�� لم يمارس وتيّ�ن أّن املسؤول عن برنامج 

�
ّ
أن ينجزها و النتائج  تحقيق والس�� إ��ومتا�ع��ا �رمجة ا�شطة توجيه ا�خيارات و  املفروض أن يتو�

باألساس  تّم تأمي��اهذه املهام  و�� أّن  .تصرف �شّرك من خالله رؤساء ال��امج الفرعية�� إطار حوار 

الراجعة  ادارة املالية�ّل من وحدة التصّرف �� امل��انية حسب اهداف وع�� مستوى مركزي من قيل 

 . دارة العاّمة للمصا�ح املش��كةإ�� ا بالنظر 
 

ب�ن مسؤو��  سواء" عقود برامج ت�و�ن و�حث"إبرام ع�� قانون التعليم العا��  نّص وقد 

من ورؤساء ال��امج العملياتية تضيال ال��امات  ب�ن هؤالء وأال��امج بالوزارة ورؤساء ال��امج الفرعية 

م���� �عتمد ال��مجة ع�� املدى  ع�� أساس تمّش  من جهة أخرى  وام�انات الواجب توف��هاجهة 

وتّم إدراج هذه الية �� برنامج دعم قطاعات ال��بية . امل�ّجلة للنتائج املتوّسال والتقييم املومو��

0TP5Fوالت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� من أجل التشغيلّية

(2)
P0T  ع�� مستوى م�ّونه اّول املتعلق با�جودة

 . وا�حوكمة
 

 
ّ
بما �ساعد ع�� تحقيق النتائج املرجوة م��ا حيث  متا�ع��او يتم توظيفها هذه الية لم  أّن  إال

� شهر جوان  154من جملة (املتدخل�ن �� املنظومة  �افةم ع�� لم �عّم 
ّ
عقدا م��مجا لم يتّم إ�� مو�

تجر�ة داخليا من قيل ا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية اللم يتّم تقييم و  .)عقدا 102إبرام سوى  2014

0TP6Fية للتقييم وممان ا�جودة واعتمادوخارجيا من قيل الهيئة الوطن

(3)
P0T  عدم استيفاء مسار  باعتيار وذلك

 . ترك��ها
 

                                                           
ّرف �� مجموعة اجراءات والنظم ال�ي تحّدد أساليب وطرق تيادل املعلومة ب�ن مختلف املستو�ات والدرجات املهنية وادار�ة لغاية إح�ام التص"  (1)

ن حوار التصّرف من إعداد وتنفيذ م��انية ال��نامج . ام�انيات املتاحة قصد تحقيق اهداف امل��مجة
ّ
وال��امج الفرعية ومن برمجة ا�شطة و�مك

 ."واستعمال ام�انيات املتاحة لتحقيق أداء أفضل
مليون يورو وحّددت آجال  65بم��انية جملية قدرها  2010د�سم��  22ح�� التنفيذ بتار�خ ) PEFESE(دخلت اتفاقية التمو�ل ا�خاصة ��ذا ال��نامج   (2)

ويعت�� هذا ال��نامج تواصال للدعم الذي حظيت به القطاعات . لعم�� لأل�شطة املضيوطة وعمليات التدقيق والتقييمشهرا بما ف��ا التنفيذ ا 72تنفيذها بـ 

 .و�تمحور ال��نامج حول ثالثة م�ونات رئيسية خّصص ل�ل م��ا عدد من املؤشرات لقيسها. مليون يورو 193بما قيمته  2000املذ�ورة منذ سنة 
فة بذلك  (3)

ّ
 . وفقا لقانون التعليم العا�� الهيئة امل�ل
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من مسؤو�� ال��امج ورؤساء ال��امج الفرعية املستجو��ن �� إطار  % 92وقد اعت�� ما يفوق 

0TP7Fاستييان حول منظومة التصرف �� امل��انية حسب اهداف

(1)
P0T  ��أّن آلية التعاقد لم �ساعد ع�� ترك

هذه الية ولم تراع . منيجية التصّرف �� امل��انية حسب اهداف وال �� تدعيم استقاللية ا�جامعات

باعتيارهما " قصر العلوم باملنست��"و" مدينة العلوم بتو�س"أيضا خصوصيات ال��نامج�ن الفرعي�ن 

قواعد املالية العمومية وهو بالتا�� إ�� دار�ة وال تخضعان ن ال تكتسيان الصيغة ا �ن عموميت�مؤسست

 . طهما بمنظومة التصّرف �� امل��انية حسب اهدافاما لم �ساعد ع�� انخر 
 

من جهة أخرى، يقتى�ي التصرف �� امل��انية حسب اهداف إسناد جملة من التسهيالت و

من �� تيسيال قواعد وإجراءات وآجال الرقابة املسيقة خاصة لفائدة املسؤول عن ال��نامج تتمثل 

من جهة أخرى العمل ع�� إرساء آليات الرقابة الداخلية ورقابة التصرف ودعم الرقابة الالحقة جهة و 

 .بما يتما��  وميدأ املساءلة ع�� أساس املسؤولية املسندة
 

املعّدلة ألسياب املسيقة م �شرع الوزارة �� اعتماد الرقابة ل، 2014جوان شهر وإ�� مو�� 

خارجة عن نطاقها حيث أن ال��اتيب ال�ي صدرت �� هذا الشأن �انت إّبان اتخاذها تتعارض ما أح�ام 

ولم يتم رفا هذا اش�ال القانو�  إال بمقتى�  قانون املالية  .من مجلة املحاسية العمومية 88الفصل 

ورقابة  آليات الّرقابة الّداخليةيتّم أيضا ترك��  ولم.  2014أوت  19الذي صدر ��  2014التكمي�� لسنة 

. أعماله مياشرة��  2012منذ سنة الذي تّم ت�و�نه للغرض عمل ال �سيب عدم شروع فر�قالتصرف 

  .لم يقا ترك�� وحدات التدقيق الّداخ�� ورقابة التصّرف بالوزارة�اسمافة إ�� ذلك و 
 

 اال�امل بمتطليا�� املام ا�جديدةنيجّية املستوجب قيادة ال��امج وفق � ،ومن جهة أخرى 

القانونية وال��تييية واكتساب ثقافة املسؤولية والتقييم واملساءلة وذلك من خالل تكثيف عمليات 

ت�و�ن �� التصّرف �� سنو�ة للاعتمادات  2009ول�ن رصدت منذ سنة . اعالم والتحسيست�و�ن وال

 فإد .أ 25 بقيمةامل��انية حسب اهداف 
ّ
 �� حدود ميلغ  هن

ّ
��  هصرفتّم دينارا  720لم يتّم اس��الكها إال

 .،2013سنة 
 

�افة رؤساء ال��امج إ�� رئيس ال��نامج و إ�� املوّجه استييان من خالل و  ،�� هذا الصددن وتي�ّ 

الصادرة وادلة النصوص القانونية وال��تييية بصفة �املة ب قرابة نصفهم عدم إملامالفرعية املياشر�ن 

أّن عدد الدورات التدر�يية ال�ي و �� أيام تحسيسية بأّ��م لم �شار�وا  املستجو��ن أولبأفاد و  .�� املجال

  .بأّية دورة تدر�يية املستجو��ن ثلثولم ينتفا حوا�� . واحدةدورة عددها انتفعوا ��ا لم يتجاوز 

                                                           
دراسات شمل استييان املدير العام لوحدة التصّرف �� امل��انية حسب اهداف بالوزارة واملسؤول عن برنامج التعليم العا�� واملدير العام لل  (1)

ركز ا�حساب جامعة ومدينة العلوم بتو�س وقصر العلوم باملنست�� واملسؤول عن برنامج القيادة واملساندة ومركز النشر ا�جام�� وم 13التكنولوجّية و

 . ولم تتوّل جامعة قفصة ومدينة العلوم بتو�س اجابة ع�� استييان. % 90وفاقت �سية اجابة . ا�خوارزم 
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  وتجدر اشارة
ّ
مّرات خالل السنوات  4العا��  املسؤول عن برنامج التعليمه تم �غي�� إ�� أن

وشمل التغي�� أيضا �ّل رؤساء ال��امج الفرعّية ع�� اقّل مّرت�ن خالل  2015و 2014و 2012و 2011

ال�ا��  واملاموهو ما من شأنه أن ال يضمن استفادة من أعمال التحسيس والت�و�ن  الف��ة املذ�ورة

 . متطليات ترك�� املنظومةب
 

 رف �� امل��انية حب  اهداف مظ�جية التص –ب 
 

تّم تفريا أ�شطة الوزارة �� إطار املنظومة ا�جديدة إ�� أر�عة برامج �ساهم �� تجسيم 

 .و�� تياعا التعليم العا�� واليحث العل�ي وا�خدمات ا�جامعية والقيادة واملساندةإس��اتيجية الوزارة 

0TP8Fوقد لوحظ أّن قائمة ال��امج

(1)
P0T  2007تّم ميطها منذ سنة ال�ي بالوزارة  

ّ
سنة  ��لم يتّم إقرارها إال

20140TP9F

(2)
P.0T  

 

إلم�انات امثل لتوظيف الو��دف اعتماد املنيجية ا�جديدة للتصّرف �� امل��انّية إ�� 

 .و�رمجة سنو�ة للنفقاتاملدى �� إطار متوسال السنو�ة  اعتماداتمن خالل ميال املتاحة العمومية 

ن من تحديد املسؤولية واملساءلة حول ع�� أساس تقييم النتائج و�تم 
ّ
مؤشرات موموعية تمك

 . مسيقا املحّددةاستعمال املوارد ومدى تحقيق اهداف 
 

ل �� � نوعية أهداف تّم تحديدفقد  ،"التعليم العا��"و�النسية إ�� برنامج 
ّ
الّرفا شأنه تتمث

مسارات ت�و�نية جديدة ودعم ت�و�ن من نوعية الت�و�ن ا�جام�� وتحس�ن جودته من خالل إدراج 

تحس�ن �سب التأط�� باملؤسسات ا�جامعية وتحس�ن ظروف التدريس ودعم �شغيلية ن�ن �غية امل�وّ 

0TP10Fبرنامجا فرعيا 18تّم تفريا ال��نامج إ��  ،لتحقيق هذه اهدافو . ا�خّر�ج�ن

(3)
P0T 0برنامجا عملياتيا 208وTP11F

(4)
P0T 

رات قيس أداء 8أهداف و 3وميطت له 
ّ

أدرج هدف تحس�ن التصّرف �� الينايات والتجه��ات و . مؤش

وحّدد له مؤشران يتعلقان ب��يئة املؤسسات ا�جامعية و�تجديد " القيادة واملساندة"صلب برنامج 

 . التجه��ات وال سيما م��ا العلمية والييداووجية
 

ت سالف الذكر بالنسية إ�� وزارا 2012لسنة  42منشور رئيس ا�ح�ومة عدد  أقتى� وقد 

وفق املنظور ال��ام�� بالتوازي ما امل��انية التقليدية  �اتقديم م��انيا�تجر�ة النموذجية للالدفعة او�� 

م�حو�ة بمجموعة من الوثائق  ع�� املجلس الوط�ي التأسي��ي للمناقشة 2013سنة �� وعرمها 

                                                           
 .2007نوفم��  5تّمت املصادقة عل��ا من قيل ال�جنة الوزار�ة للتنسيق وقيادة املشروع بتار�خ   (1)
ق بضيال قائمة ال��امج بالنسية إ�� الدفعة او�� من الوزارات النموذجّية املعنّية  2014جوان  24املؤرخ ��  2014لسنة  2238امر عدد   (2)

ّ
واملتعل

 .بتجر�ة منظومة التصّرف �� امل��انّية حسب اهداف
وممان ا�جودة واعتماد جامعة وادارة العاّمة للدراسات التكنولوجية وقصر العلوم باملنست�� ومدينة العلوم بتو�س والهيئة الوطنية للتقييم  13  (3)

  .و�رامج أخرى للتعليم العا��
 .�ليات ومعاهد ومدارس عليا  (4)
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ل
ّ
كما  .خاصة �� مشروع القدرة ع�� اداء للسنة املعنية وتقر�ر القدرة ع�� اداء للسنة السابقة تتمث

 . متالئمة ما اطار القطا�� للنفقات ع�� املدى املتوسالهذه امل��انيات ت�ون أن اقتى�  نفس املنشور 
 

وفق املنيجية ا�جديدة  2013و 2012و 2011أعّدت الوزارة م��انيا��ا للسنوات  وقد

 �ن قامت الوزارةول. م�حو�ة باملشاريا السنو�ة للقدرة ع�� اداء بالتوازي ما امل��انية التقليدية

  2013إعداد تقر�ر سنة  فإّ��ا لم �ستكمل 2012و 2011عداد تقر�ري القدرة ع�� اداء لسن�ي بإ
ّ
��  إال

� سنة 
ّ
تّمت ع�� وفق املنظور ال��ام�� حيث  2013كما تيّ�ن عدم مناقشة م��انية سنة . 2014مو�

كما لم توما . سواء ع�� مستوى وزارة املالية أو املجلس الوط�ي التأسي��ي أساس الصيغة التقليدية

اعتيار عدم ب 2013-2011مناقشة امل��انية ممن اطار القطا�� للنفقات متوسال املدى للف��ة 

  .هذه الوثيقةاملصادقة ع�� 
 

قة و 
ّ
رة واملتعل

ّ
�ّ�ن فحص مؤشرات قيس اداء املضّمنة بوثائق القدرة ع�� اداء املتوف

وجود نقائص �شوب  املضيوطةب��نام�� التعليم العا�� والقيادة واملساندة ومقار���ا ما اهداف 

 . شمولي��ا ودالل��ا ومصداقي��ا
 

رات ب ويافقد تيّ�ن 
ّ

تندرج ممن برنامج التعليم العا�� ع��  أ�شطة هاّمةبخصوص مؤش

مشاريا اليناء والتوسعة والصيانة وتدعيم نجاز إمن خالل خاصة ظروف التدريس ورار تحس�ن 

ل يالروم من أ�ّ ف .استثمارات املياشرة �� الينية اساسية ا�جامعية�� إطار التجه��ات العلمية 
ّ
�ا تمث

ه لم  2013�� سنة من م��انية الوزارة  % 17ومن م��انية برنامج التعليم العا��  % 25,37
ّ
تتّم فإن

املعتمدة كما لم �شمل املؤشرات . نجاز املشارياإبمدى نجاعة  خاّصةتتعلق �غطي��ا بأهداف ومؤشرات 

 . جوانب أخرى من أ�شطة الوزارة ومؤسسا��ا ع�� ورار التعليم ا�خاص والتعاون الدو��
 

ق بنسية تجديد التجه��اتوفضال عن ذلك، يقتصر 
ّ
0TP12Fاملؤشر املتعل

(1)
P0T  ع�� التجه��ات الدائمة

ق  .ا�خاصة باألشغال التطييقية مقابل ال�لفة ا�جملية للتجه��ات
ّ
وال �ستند إ�� معطيات دقيقة تتعل

املالية و�سب ات املتوفرة حسب املخابر والورشات واملؤسسات وتار�خ اقتنا��ا وقيم��ا باملعّد  خاّصة

ر بنك معلومات وعمليات إحصاء . استغاللها واعطاب املتعلقة ��ا
ّ
و�رجا ذلك باألساس إ�� عدم توف

قة باملؤشرات �� ماّدة تحس�ن . دقيقة
ّ
وقد أرجعت ادارة العامة لليناءات والتجه�� النقائص املتعل

�جلة ودعت إ�� مرورة تنظيم دورة التصرف �� الينايات والتجه��ات إ�� أّن اختيارها تّم بصفة مست

 . ت�و�نية �� تقنيات إعداد وتقييم مؤشرات قيس اداء
 

د ع��  2012لسنة   42وخالفا ملقتضيات منشور رئيس ا�ح�ومة عدد 
ّ
املذ�ور آنفا وال�ي تؤك

 15من ممن  13وتكريس مؤشرات النتائج، تيّ�ن أّن قدر ام�ان اعتماد مؤشرات الوسائل  عدم

                                                           
ق بتحس�ن التصرف �� اليناءات والتجه��ات �� برنامج القيادة واملساندة  (1)

ّ
 .يندرج هذا املؤشر ممن الهدف املتعل
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دون ذلك �حول و  ."وسائل"تخّص برنام�� التعليم العا�� والقيادة واملساندة �� مؤشرات مؤشرا 

 . اعتمادها �وسيلة لتقييم اداء بالنظر إ�� معاي�� النجاعة والفعالية
 

د حوا�� ثل ي املستجو��ن من مسؤو�� ال��امج ورؤساء ال��امج الفرعية أّن 
ّ
 مؤشرات وقد أك

  اداء قيس
ّ
د حوا��  .امجهمل��  املرسومة اهداف �افة ال �غط

ّ
م��م عدم مساهم��م �� ميال  %  84وأك

ال �ستجيب ملقاييس الداللة والواقعية وإم�انية ا�حصول عل��ا �� آجال معقولة  ا أّ��ااملؤشرات واعت��و

  .مرورة مراجع��ابالتا�� و�رون 
 

ق بتقديرات و وتيّ�ن من خالل مقار�ة نفس املؤشرات �� وثائق مختلفة 
ّ
           نجازات إتتعل

0TP13Fمؤشرات 8مؤشرات من ب�ن  5�� مستوى  ت�عديال إدخال  2012سنة 

(1)
P0T . كما تيّ�ن �غّ�� قيمة نفس

عدد "ملؤشر  2012القيمة املنشودة لسنة  ارتفاع شر لنفس السنة من وثيقة إ�� أخرى ع�� وراراملؤ 

ر عدد اساتذة  22,7إ��  20 من "الطلية بالنسية ل�ل مدّرس قار
ّ

�� ح�ن انخفضت تلك املتعلقة بمؤش

كما . % 14,8إ��  % 16,39من  2013لسنة " ب"و" أ"ا�جامعي�ن صنف أ بالنسية لعدد اساتذة صنف 

املؤشر الثا�  و  % 11بنسية ف��ا بال��فيا  للمؤشر اّول  2011املحّققة لسنة  القيمة لوحظ �غي�� ��

 . % 8,5بنسية ف��ا بالتخفيض 
 

رات إ�� إدراج إحصائيات و�� ��ائية صادرة 
ّ

ول�ن أرجعت الوزارة �غي�� طر�قة احتساب املؤش

عن مكتب الدراسات والتخطيال وال��مجة ممن املشروع الّسنوي للقدرة ع�� اداء وإ�� املراجعات 

املؤشرات أّدت  ال�ي يقوم ��ا رئيس ال��نامج ع�� مستوى احتساب املؤشر فإّن التعديالت املتواترة ع��

�� خصوص تحس�ن ا�جودة و�سية التأط��  % 100إ�� إفراز �سية إنجاز عامة تقارب وتتجاوز أحيانا 

 . باملؤسسات ا�جامعية ودعم �شغيلية خر��� التعليم العا�� وهو ما ال �عكس واقا قطاع التعليم العا��
 

آنفا التقار�ر السنو�ة للقدرة املذ�ور  2012لسنة   42وقد اعت�� منشور رئيس ا�ح�ومة عدد 

ل�ن �� 
ّ
ع�� اداء قاعدة أساسية للمساءلة حول تحقيق أهداف ال��نامج ت��جم مسؤولية جميا املتدخ

د ع�� مرورة العمل ع�� إعداد تقار�ر ذات جودة وفائدة .تحقيقها
ّ
 . وأك

ّ
ه  إال

ّ
�� وياب تدقيق لهذه وأن

ه
ّ
قييم نجاعة وفعالية أداء الوزارة وذلك �سيب النقائص ال�ي ال يمكن اعتمادها كآلية لت التقار�ر، فإن

 .�شوب شمولي��ا و�حة وموثوقية املعلومات املدرجة ��ا
 

عدم اكتمال ترك�� منظومة التصرف �� امل��انية حسب اهداف  و�� ظّل  ،و�صفة عامة

دائرة املحاسيات عّمقت النظر �� النتائج  فإّن ��جيلها  بالوزارة و�اعتيار مختلف النقائص ال�ي تّم 

                                                           
طات اعمالعدد "و" عدد الشهادات املحدثة �� إطار اليناء املش��ك"و��   (1)

ّ
�سية "و" عدد الطلية بالنسية ل�ل مدرس قاّر "و" الطلية املشارك�ن �� مخط

 ".عدد الشهادات املحدثة �� إطار الت�و�ن عن �عد وو�� ا�حضوري"و" املدرس�ن ا�جامعي�ن القار�ن من مجموع املدرس�ن ا�جامعي�ن
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 املحّققة 
ُّ
خصوص الت�و�ن ا�جام�� بلة لها ل�حصول ع�� املعلومات املخوّ الرقابية رق من خالل الط

 . �شغيلية مخرجاتهو 
 

II-  ��مظظومة التكو�ن ا�جام 
 

إطار التدريس ا�جام�� واملؤسسات  ،�شمل امل�ّونات اساسية ملنظومة الت�و�ن ا�جام��

ا�جامعية وأنظمة الدراسة إمافة إ�� آليات ممان جودة الت�و�ن ا�جام�� املنصوص عل��ا �� اطار 

م للتعليم العا��
ّ
قت بالت�و�ن . القانو�  املنظ

ّ
نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص �عل

ّ
ومك

 .ا�جام�� و�آليات ممان جودته
 

 التكو�ن ا�جام��  -أ 
 

م الت�و�ن ا�جام�� وفق نظام الدراسة إمد �� إطار عروض ت�و�ن صلب املؤسسات 
َّ
ُيَنظ

فة بالتعليم العا�� و�تعّهد به إطار تدريس جام��
ّ
. ا�جامعية وتحت إشراف ا�جامعات والوزارة امل�ل

لشهادات العلمية وتخضا املؤسسات ا�جامعية إ�� مجموعة من اجراءات قصد تأهيلها سسناد ا

 .�شرف عل��ا املصا�ح املركز�ة للوزارة
 

قت بإطار التدريس ا�جام�� القار و�الينية اساسية 
ّ
وقد تّم الوقوف ع�� نقائص �عل

ا�جامعية و�تأهيل املؤسسات ا�جامعية سسناد الشهادات الوطنية �� اجازة صلب نظام إمد و�الت�و�ن 

 .�� إطار هذه الشهادات
 

 التدريس ا�جام�� اليارإطار  -1
 

ل سلك 
ّ
فة بالتعليم العا�� أسال�ا مختلفة يمث

ّ
�شمل إطار التدريس القاّر للوزارة امل�ل

           من جملة اساتذة ا�جامعي�ن خالل الف��ة % 73املدرس�ن الياحث�ن أهّمها حيث يمثل معّدل 

ف بالتعليم . 2011-2013
ّ
م دورات انتداب هذا السلك بمقتى�  منشور صادر عن الوز�ر امل�ل

ّ
نظ

ُ
وت

حّدد ا�خطال املزما �سديدها �عنوان دورات انتداب بنفس  .العا�� يحّدد شروط ال���ح وآجاله
ُ
كما ت

التدريس القاّر  و�لغ مجموع إطار . الصيغة انطالقا من ا�حاجيات املعلنة من قيل املؤسسات ا�جامعية

فيما بلغت اعتمادات التأج�� خالل نفس  2013أستاذا جامعيا خالل السنة املالية  17.797ما جملته 

 . د.م 383,126السنة ما قدره 
 

ع�� مرورة دعم إطار  2017-2008ونّصت اس��اتيجية تطو�ر التعليم العا�� واليحث للف��ة 

امعات الداخلية والفتية إمافة إ�� تكثيف الت�و�ن التدريس باملؤسسات ا�جامعية وال سيما با�ج
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قت بانتداب وتوزيا إطار . الييداوو�� سطار التدريس ا�جام��
ّ
وقد بّينت اعمال الرقابية نقائص �عل

 .التدريس ا�جام�� القاّر و�ت�و�نه
 

�ن تيّ�ن أّن �سية انتدابات املنجزة بالنسية إ�� سلك املدرس ،فمقارنة با�خطال املفتوحة

 % 46و % 57ما جملته ع�� التوا��  2013و 2012و 2011الياحث�ن ناهزت �عنوان دورات انتداب 

0TP14F)أستاذا جامعيا 1491و 1878و 2282تياعا ( % 44و

(1)
P0T . 60و % 23وتراوحت هذه النسية ب�ن % 

بالنسية إ�� رتي�ي مساعد  % 72و % 41و��ن  �ي أستاذ محامر وأستاذ �عليم عالبالنسية إ�� رتي

 . وأستاذ مساعد
 

ية لالنتداب 
ّ
 بالنسية إ�� رتية مساعد خاصةو�شمل اختصاصات ال�ي ��ّجل �سيا متدن

انقل��ية وايطالية فيما �شمل واختصاصات الشي�ات اعالمية والتعم�� والفنون وا�حرف واملانية 

ولم تتجاوز هذه النسية . العر�يةو ختصا��ي اعالمية ابالنسية إ�� رتية أستاذ �عليم عال با�خصوص 

اختصا��ي  �� % 11مساعد فيما بلغت �� رتية  2013وايطالية �� دورة  اختصا��ي املانية��  % 5

خالل نفس  كما لم يتّم . بالنسية إ�� رتية أستاذ �عليم عال 2013و 2011�� دور�  اعالمية والعر�ية 

ح دورات انتداب 
ّ

�� اختصاصات اسيانية وعلوم النقل إ�� رتية مساعد انتداب أي م���

�� اختصاصات انقل��ية وإدارة اعمال وعلوم أي م���ح إ�� رتية أستاذ �عليم عال واللوجستيك و 

 .اخيار والر�اميات التطييقية وهندسة الطاقة
 

ر تر�حات بالنسية إ�� خطال تّم فتحها خالل د
ّ
ورات انتداب للف��ة ولوحظ عدم توف

بالنسية إ�� رتي�ي مساعد وأستاذ �عليم خطة  12وخطال  8وخطة  15بلغت ع�� التوا��  2011-2013

قتو . عال
ّ
اختصاصات الروسية والصينية وال��كية بالنسية إ�� رتية مساعد ب خاصةهذه الومعية  �عل

عية واعالمية �� التصرف وعلوم واختصاصات انقل��ية واسيانية وعلم اجتماع والهندسة الصنا

 . الشغل وا�جغرافيا والييوف��ياء والطرق الكمية والتعم�� بالنسية إ�� رتية أستاذ �عليم عال
 

�سية انتداب  معفوتيّ�ن من خالل فحص عّينة من ملفات امل���ح�ن لرتية مساعد أّن 

�عود أساسا إ�� عدم تقّدم أعمال امل���ح�ن �� أطروحات الدكتوراه إمافة إ�� عدم امتالك اليعض 

 .   م��م للمفاهيم النظر�ة املتعلقة باالختصاص وملنيجية اليحث ولقدرات التواصل الشفا��
 

توزيا إطار التدريس ا�جام�� من سلك املدرس�ن �� توازن العدم  لوحظومن جهة أخرى، 

من . الياحث�ن ع�� ا�جامعات وخاصة الفتّية م��ا ع�� ورار جامعات الق��وان وجندو�ة وقا�س وقفصة

0TP15F"ب"و" أ"�سية اساتذة ا�جامعي�ن صنف   ال تتجاوز  ذلك

(2)
P0T  ذه ا�جامعات مجتمعة خالل السنة��

                                                           
 .2014دود ماي انتدابات املنجزة إ�� ح 2013تخص ارقام املتعلقة �سنة  (1)
 .رتي�ي مساعد وأستاذ مساعد" ب"رتي�ي أستاذ محامر وأستاذ �عليم عا�� فيما �شمل صنف " أ"�شمل صنف  (2)
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من مجموع �ّل صنف فيما تحظى جامعات تو�س  % 25و % 6ع�� التوا��  2014-2013ا�جامعية 

. % 74و % 92وتو�س املنار وقرطاج واملنست�� وصفاقس وسوسة ومنو�ة مجتمعة ع�� التوا�� بنسي�ي 

بجامعات الق��وان وجندو�ة وقا�س وقفصة مجتمعة " أ"�سية اساتذة ا�جامعي�ن صنف  بقيتكما 

 ). % 8(دون النسية املتوفرة بجامعة منو�ة ) % 6(
 

ن هذه الومعية من سّد حاجيات املؤسسات ا�جامعية من إطار التدريس ا�جام�� 
ّ
وال تمك

توزيا إطار التدريس  ��كما أّن عدم التوازن . بالكيفية املطلو�ة�� مختلف اختصاصات العلمية القار 

ا�جامعات املوجودة باملناطق الداخلية من شأنه أن يؤثر سليا ع�� جودة  ع��" أ"وال سيما من صنف 

 .الت�و�ن
 

 1993لسنة  1825أّما �� خصوص ت�و�ن إطار التدريس ا�جام�� القاّر، فقد نّص امر عدد 

واملتعلق بضيال النظام اسا��ي ا�خاص �سلك املدرس�ن الياحث�ن التا�ع�ن  1993سيتم��  6املؤرخ �� 

ت كما تّم تنقيحه ع�� أن يضطلا أساتذة التعليم العا�� واساتذة املحامرون بتأط�� ل�جامعا

ف بالتعليم العا�� املؤرخ �� . املساعدين
ّ
ق بضيال  2008نوفم��  25كما اقتى�  قرار الوز�ر امل�ل

ّ
واملتعل

 د إ�� حلقاتمشاركة املدرس�ن ا�جدد �� الت�و�ن الييداوو�� أن يخضا املنتدبون ا�جدد �� رتية مساع

ه ال يتّم دائما تأم�ن دورات تأط�� وت�و�ن لفائدة املعني�ن حيث أّن . ت�و�ن بيداوو��
ّ
 أن

ّ
من  % 37إال

من أساتذة التعليم العا�� واساتذة املحامر�ن املستجو��ن �� إطار  % 73املؤسسات ا�جامعية و

0TP16Fاستييان حول منظومة الت�و�ن ا�جام��

(1)
P0T من  % 26كما أفاد . أقَروا �عدم �عّهدهم ��ذا الت�و�ن

أّما بالنسية إ�� املساعدين املستجو��ن . املساعدين املستجو��ن �عدم انتفاعهم بمثل هذه الدورات

فقد أفاد اليعض م��م بأّن دورات الت�و�ن املعنية شملت ) % 74(الذين أقّروا بانتفاعهم بت�و�ن 

 .خصوصيات الييداووجية والعلمية لالختصاصات العلمية ال�ي يدّرسو��امحاور عامة دون اعتيار ا�
 

 2012وقد أشارت ال�جنة الوطنية سصالح التعليم العا�� واليحث العل�ي املحدثة �� أوت 

ف بالتعليم العا�� واملت�ّونة من أساتذة جامعي�ن إ�� 
ّ
إهمال الت�و�ن "تحت إشراف الوز�ر امل�ل

عض امليادرات الظرفية ال�ي �ستغل ف��ا �عض مؤسسات التعليم العا�� واليحث الييداوو�� باستثناء �

 ".زائر�ن لتنظيم ندوات أو محامرات حول أحد أ�عاد الييداووجيا ا�جامعيةالساتذة ا مرور �عض 
 

وال �ساعد هذه الومعية ع�� اعداد ا�جّيد للمنتدب�ن ا�ُجدد ملمارسة مهن��م، علما بأّن 

نفس اخالالت إ��  2007�� تقر�رها الثالث والعشر�ن الصادر خالل سنة  أشارتدائرة املحاسيات قد 

ي هذه ول�ن �عّهدت الوزارة آنذاك بتفاد. �� مجال الت�و�ن الييداوو�� سطار التدريس ا�جام��

 
ّ
ب مز�د ا�حرص ع�� تدعيم ت�و�ن استمرار وجود هذه اخالالتأّن  اخالالت إال

ّ
طار ملا ا  هذا يتطل

 .باملهنة إملامهمن تأث�� ع�� حسن  ذلكل
                                                           

 .مساعدا 60أستاذ �عليم عا�� وأستاذ محامر و 60مؤسسة جامعية و 45جامعات و 4خَص استييان حول منظومة الت�و�ن ا�جام�� عّينة شملت   (1)
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ة -2 ة ا�جامعيف  البيية اساسيف
 

ل الينية اساسّية أحد عناصر منظومة الت�و�ن ا�جام��
ّ
و��دف تحس�ن ظروف . تمث

توجيه مشاريا الينية اساسية نحو بناء مقّرات للمؤسسات ا�جامعية املتسّووة لينايات  تّم  ،التدريس

كما تّم توجيه هذه . طاقة استيعاب القصوى أو تجاوزت املؤسسات ال�ي بلغت مقرات وتوسعة 

وتجديد وتدعيم  ،تدهور اليناياتاكتظاظ و صيانة �عض املؤسسات ا�جامعية ال�ي �ش�و  املشاريا إ��

نت . التجه��ات العلمية �عدد من املؤسسات ا�جامعية
ّ
اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص ومك

ق
ّ
� عن�� اجال املحّددة  �عض هذه املشاريا�عدم إنجاز  تتعل

ّ
ا حال دون اليعض اخر مّم  والتخ�

 . �ذه املؤسساتللتدريس �توف�� الظروف املالئمة للس�� العادي 
 

 2013-2009بم��انية التنمية للسنوات  تخصيصهاال�ي تم استثمارات املياشرة فقد بلغت 

 .د.م 174د و.م 80د و.م 280يناء وتوسعة املؤسسات ا�جامعية و��يئ��ا وتجه��ها ما يناهز ع�� التوا�� ل

 .خالل الف��ة املذ�ورة % 77و % 87و % 64ع�� التوا��  بلغتنسية ب هذه اعتمادات وتم اس��الك

فة ع�� التوا�� 
ّ
د بالنسية إ�� مشاريا بناء .م 11د و.م 97وتيلغ النفقات املنجزة ع�� موارد خارجية موظ

و�ذلك . د.م 33د و.م 131وتوسعة املؤسسات ا�جامعية وتجه��ها مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 

� إنجاز العديد من % 32و % 74�� حدود  هااس��الك ت�ون �سية
ّ
املشاريا  و�� �سب �عكس �ع�

 .امل��مجة
 

           بميلغ 2006جو�لية  18وأبرمت الدولة التو�سية ما الينك الدو�� إتفاقية قرض بتار�خ 

0TP17Fمليون أورو ملّدة خمس سنوات 61,3

(1)
P0T ��0وذلك سنجاز مشروع دعم إصالح منظومة التعليم العاTP18F

(2)
P0T 

)PARES II .(طالب من  13.000استيعاب بما قدره  توسيا طاقةإ�� امل�ّون اّول من املشروع  و��دف

 .مؤسسات جامعية وتجه��ها 10خالل برمجة إحدا  
 

�ا  املذ�ور  شهد املشروعو 
ّ
ن الوزارة من إنجاز �افة  ملموسا حيث لم�ع�

ّ
مما  هم�ّوناتتتمك

 2013رفض الينك الدو�� �� سيتم��  أمام) د.م 29,4(من قيمة القرض  % 21حوا�� أّدى إ�� إلغاء 

و�سّيب التأخ�� �� إنجاز �عض املشاريا وإلغاء اليعض اخر �� عدم ال��فيا . تمديد آجال ولق اتفاقية

ل انطالق الدروس باملؤّسسات املعنّية، حيث تقّرر الفضاءات ا�جامعية �� طاقة استيعاب 
ّ
 ��و�عط

0TP19Fمؤسسات جامعية 4إلغاء إحدا   2011سنة 

(3)
P0T . كما تّمت مراجعة الهدف املتعلق بتوسيا طاقة

                                                           
 .2014جوان  15إ�� واية  2011د�سم��  22بتار�خ  01�� آجال القرض بمقتى�  امل�حق عدد  تّم التمديد  (1)
�عص�� منظومة التعليم العا�� ع�� ) 2(�عز�ز طاقة استيعاب مؤسسات التعليم العا�� و ) 1(م�ونات و��  3�شمل برنامج دعم إصالح التعليم العا��   (2)

 .تحس�ن جودة التعليم العا��) 3(استقاللية مؤسسات التعليم العا�� و�عز�ز آليات ممان ا�جودة وتقو�ة 
 .املعهد العا�� للموسيقى بصفاقس واملعهد العا�� ملهن الر�امة واملعهدين العالي�ن للعلوم التطييقية والتكنولوجيا بالقصر�ن و�منو�ة  (3)
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0TP20Fطالب 6.500حدود  لتخفيضه إ��استيعاب 

(1)
P0T  سيب التأخ�� ��  وذلك طالب 13.000عوما عن�

 . سنوات و�سيب طول إجراءات طليات العروض 3انطالق املشاريا الذي ناهز 
 

� شهر جو�لية
ّ
 6، لوحظ تأخ�� �� استكمال إنجاز ثالثة مشاريا من ب�ن 2014 فإ�� مو�

مشاريا م��مجة و�� املعهد العا�� للدراسات التطييقية �� ا�سانيات بزووان واملعهد العا�� للفنون 

التأخ�� امل�ّجل أفادت الوزارة بأّن و . وا�حرف بتطاو�ن واملعهد العا�� للدراسات التكنولوجّية بتطاو�ن

وأّدت هذه الومعّية  .نقص �� اليد العاملة املختّصة و�� مواد اليناء وتقاعس املقاوالت أحياناإ��  يرجا

بالنسية إ�� املعهد العا�� للدراسات التطييقية �� ا�سانيات بزووان إ�� قيول اشغال جزئيا والشروع 

استغالل �عض ��  الشروع إ��نفس الومعية أّدت و . 2013شهر سيتم��  من بداية ه�� استغالل

 . املعهد العا�� للدراسات التكنولوجّية بتطاو�ن ما تواصل إنجاز املشروعبالفضاءات 
 

ق بالتجه��ات الييداووجية والعلمية، فقد 
ّ
حيث تّم توف��  ��اتأخ�� إقتنا ُ�ّجلأّما �� ما يتعل

يات و من هذه التجه��ات لفائدة املؤسسات ا�جامعّية املزما إحدا��ا  فقال جزء
ّ
العلوم ومدارس �ل

. لم �ساعد ع�� تأم�ن الس�� العادي للدروسمما  عاهد التحض��ية ملدارس املهندس�ناملهندس�ن وامل

 2012ال�ي انطلقت �� بداية سنة تأخ�� �� إبرام صفقات التجه��ات ال إ�� أساساامل�ّجل و�رجا التأخ�� 

يات اقتناء لدى املصا�ح املركز�ة ترك�� جانب هاّم من عملإ�� طول إجراءات طليات العروض و إ�� و 

�إلغاء اقتناء �عض و تقديراته بمراجعة الينك الدو�� قيام وأّدى التأخ�� امل�ّجل إ�� . للوزارة

0TP21Fالتجه��ات

(2)
P0T  و�ذكر . 2014جوان منتصف �� تنت�ي اتفاقية القرض  خاصة وأّن د .م 11,4ناهزت قيم��ا

0TP22Fب�ن طليات العروض من

(3)
P0T  ومعّدات سمعّية بصرّ�ة  تلك املتعلقة باقتناء معّدات علمية إلغاؤهاال�ي تّم

وقد امطّرت الوزارة أمام هذا . و��خ ومخابر لغات لفائدة عدد من ال�ليات واملعاهد واملدارس العليا

التأخ�� املتواصل �� انجاز إ�� مواصلة اقتناء التجه��ات املعنية ع�� حساب املوارد العاّمة مل��انية 

 .وما عن اجزاء امللغاة من قرض الينك الدو��الدولة ع
 

تأهيل مؤسبات التعليم العا�� والبحث إلسظاد الشهادات الوطظية ��  -3

 ابازة صل  نظام إمد
 

إ�� رئيس �عد استشارة املجلس العل�ي ُيقّدم ملف التأهيل من قيل املؤسسة ا�جامعية 

بالتعليم العا�� �عد مداولة مجلس  الوز�ر امل�لفإل��ا بالنظر الذي يحيله إ��  ا�جامعة الراجعة

ع�� مجلس ا�جامعات للتأهيل �عد تقييمه من قيل ملف التأهيل �� مرحلة الحقة ُيعرض و  .ا�جامعة

                                                           
   .باعتيار املييت واملطعم ا�جامعي�ن  (1)
ل التجه��ات  (2)

ّ
دة امللغاة �� التجه��ات اعالمّية لفائدة املعهد العا�� للفنون وا�حرف بقا�س والتجه��ات اعالمّية والعلمية وتجه��ات املخابر لفائ تتمث

 .ناملعهد العا�� للفنون وا�حرف بتطاو�ن و�ّل التجه��ات املتعلقة بمشروع إحدا  املعهد العا�� للدراسات التطييقية �� ا�سانيات بزووا
ق باقتناء التجه��ات 11بلغ عدد طليات العروض امللغاة   (3)

ّ
 .طلب عروض تتعل
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درج الشهادات  وُ�منح التأهيل ملّدة أر�ا سنوات .ال�جان القطاعية الوطنية املختصة
ُ
قابلة للتجديد وت

و�مكن أن . جيه ا�جام�� الصادر سنو�ا عن الوزارة امل�لفة بالتعليم العا��العلمية املؤهلة �� دليل التو 

. �شمل ملفات التأهيل إجازة جديدة أو ملفات �عديل أو حذف أو إعادة تأهيل إجازة تّم تأهيلها سابقا

 62ما جملته  2014-2013 وقد ناهزت مشاريا اجازات املقّدمة للتأهيل �عنوان السنة ا�جامعية

قت . إجازة م��ا 42إجازة تّم تأهيل مشروع 
ّ
نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص �عل

ّ
وقد مك

 .بمنيجية دراسة ملفات التأهيل
 

ل فيخصوص تأهيل اجازات ا�جديدة، 
ّ
املنيجية املعتمدة أساسا �� دراسة مستندية تتمث

ن من ممان �ّحة يجية و�� أّن هذه املن. للملّفات املقدمةمن قيل �جان التأهيل املختصة 
ّ
ال تمك

ق بإطار التدريس والتجه��ات  خاّصةاملعطيات املضّمنة بمطالب التأهيل بصفة قطعية 
ّ
فيما يتعل

رة ع�� مستوى املؤسسات ا�جامعية �� ظّل وياب متا�عة ميدانية لهذه 
ّ
واملعدات الييداووجية املتوف

يومن شأن . املؤسسات ا�جامعية
ّ

إم�انية عدم تفعيل الشهادات املؤهلة من  ؤّدي إ��يأن  هذا التم��

من اجازات التطييقية �� إطار اليناء  % 22بالنسية إ��  فعال قيل املؤسسات ا�جامعية وهو ما تّم 

من املؤسسات ا�جامعية  % 11كما تيّ�ن أّن . 2011-2010املش��ك املؤهلة خالل السنة ا�جامعية 

وقد أرجعت هذه اخ��ة ذلك . 2013-2011املستجو�ة لم تفّعل �ّل اجازات املؤهلة خالل الف��ة 

ر إطار التدريس
ّ
 . والوسائل املادية الالزمة ال�ا�� أساسا إ�� عدم توف

 

 اقتضت فقدأّما بخصوص ملّفات إعادة تأهيل اجازات املؤهلة سابقا أو �عديلها أو حذفها، 

مناش�� اعداد للعودة ا�جامعية املذ�ورة آنفا �عم�� جذاذة تقييم لإلجازة موموع طلب التأهيل من 

 أّن . قيل املؤسسة ا�جامعية وا�جامعة املعنية
ّ
ر الضمانات ال�افية يال  ا اجراءهذ اعتماد إال

ّ
وف

الذي يتعّهد بتقييم اجازة ال�ي مطلب التأهيل هو  الصادر عنهملوموعية التقييم ال سيما وأّن الهي�ل 

عدم استكمال ترك�� الهيا�ل املعنية بتقييم الت�و�ن ا�جام�� وال�ي من املف��ض  و�ضاف إ�� ذلك. يؤم��ا

 .     أن تتعّهد ��ذه التقييمات
 

ل أساسا 
ّ
وحسب اهمية وقد اعت�� املستجو�ون أّن اش�اليات املرتيطة بمسار التأهيل تتمث

ونقص الوسائل  )من املؤسسات ا�جامعية % 42بالنسية إ�� جّل ا�جامعات و( التدريس �� نقص إطار 

من املؤسسات  % 42ومن ا�جامعات  % 75( املادية من تجه��ات بيداووجية ومعدات وفضاءات تدريس

كما أشارت �عض املؤسسات ا�جامعية إ�� �عقيد وطول اجراءات وقصر اجال ومنيجية . )ا�جامعية

كما أشار املستجو�ون إ�� عدم وموح توّجهات الوزارة . ال�جانو دراسة امللفات ع�� مستوى ا�جامعات 

 
ّ
ق �عروض الت�و�ن ال�ي يتّم ع�� أساسها ميال الشهادات اامل�ل

ّ
ملق��حة فة بالتعليم العا�� فيما يتعل

للتأهيل وإ�� وياب قاعدة معطيات حول حاجيات سوق الشغل الفعلية من اختصاصات وا�خ��ات 
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�� املؤسسات ا�جامعية املوجودة با�جهات  خاصةإمافة إ�� عدم استقرار إطار التدريس ا�جام�� 

 .الداخلية
 

 التكو�ن �� إطار الشهادة الوطظية لإلبازة صل  نظام إمد -4
 

م الت�و�ن 
ّ
الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد �� إطار عروض ت�و�ن �� صيغة �� ُينظ

ويستند نظام الت�و�ن إ�� جملة من . شهادات تطييقية وأساسية تتعهد ��ا املؤسسات ا�جامعية

مجمل الوحدات التعليمية ال�ي ت�ّون مسلكه الدرا��ي  ��القواعد يتّم من خاللها تقييم الطالب 

نه من ارتقاء من مستوى �علي�ي إ�� املستوتم
ّ
وُيعتمد �� . ع�� اجازة هتحّصلوى املوا�� إ�� ح�ن ك

زة ب�ّل من املصا�ح املركز�ة " سليمة"عالمية ا نظومة املالتصّرف �� مجمل هذه القواعد ع�� 
ّ
املرك

فة بالتعليم العا�� و�ا�جامعات و�املؤسسات ا�جامعية
ّ
 .بالوزارة امل�ل

 

قت باسطار القانو�  وال��تي�ي لنظام إمد و�عروض وقد 
ّ
بّينت اعمال الرقابية نقائص �عل

الت�و�ن و�قواعد التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة و�منظومة التصرف �� اجازة 

 ".سليمة"واملاجست�� 
 

 اطار اليانو�ي وال��تي�ي لظظام إمد -1.4

 

           إمد صلب منظومة الت�و�ن ا�جام�� منذ السنة ا�جامعيةتّم ترك�� نظام الدراسة 

2006-2007  
ّ
مه إال

ّ
0TP23Fأّن مجمل النصوص القانونية وال��تييية ال�ي تنظ

(1)
P0T  فضال عن املذكرة اطار�ة

0TP24Fودليل اجراءات ا�خاص�ن به

(2)
P0T  هذه  التأخ�� �� صدور وإمافة إ�� . 2008لم تصدر إال ابتداء من سنة

ق بنظام الدراسة و�قواعد تقييم وارتقاء الطلية تدخل فقد النصوص 
ّ
تضّمنت أح�اما بيداووجية تتعل

 2012أفر�ل  4وقد تَمت اشارة ممن أعمال مجلس ا�جامعات املؤرخ �� . حَ�� التنفيذ بصفة رجعية

 .اح�امإ�� صعو�ة تطييق هذه 
 

��ك�� نظام إمد صلب منظومة الت�و�ن ا�جام�� عدم استعداد ا�جيد لويعكس هذا التم��ي 

فة بالتعليم العا�� وا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية وإطار 
ّ
ع�� مستوى املصا�ح املركز�ة للوزارة امل�ل

                                                           
 2008سيتم��  22املؤرخ ��  2008لسنة  3123واملتعلق بالتعليم العا�� وامر عدد  2008فيفري  25املؤرخ ��  2008لسنة  19تياعا القانون عدد  (1)

التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لإلجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد واملسالك والتخصصات واملتعلق بضيال اطار العام لنظام الدراسة وشروط 

واملتعلق بضيال دليل اجراءات املوحد لنظام  2009جوان  30�� نظام أمد إمافة إ�� قرار وز�ر التعليم العا�� واليحث العل�ي والتكنولوجيا املؤرخ �� 

م وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد واملسالك والتخصصات �� نظام إمد كما تم ارصدة والقواعد العامة للتقيي

 .تنقيحها
د املعّدين � نظام إمتياعا املذكرة اطار�ة العتماد إمد ودليل اجراءات ا�خاص بتطييق القواعد العامة للتقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة � (2)

 .2012ود�سم��  2008من قيل الوزارة امل�لفة بالتعليم العا�� الصادر�ن خالل شهري جانف  
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دت  وقد. التدريس ا�جام�� والطلية
َ
أعمال ال�جنة الوطنية سصالح التعليم العا�� واليحث ذلك أك

وياب اس��اتيجية وا�حة ومالئمة سصالح منظومة التعليم "إ�� أّن العل�ي سالفة الذكر ال�ي أشارت 

العا�� أّدى إ�� اختصار مشروع نظام إمد �� مرحلة ارساء دون و��ها من املراحل القيلية أو اليعدية 

حيث شاب إرساء نظام إمد �� تو�س جملة من النقائص ع�� املستوى اس��اتي�� والتشري�� 

دت التقييمات اولية لطر�قة اعتماد منظومة إمد وفقا ألعمال ". ��والتنظي�ي والييداوو 
ّ
كما أك

صيغ��ا املتسّرعة ووياب اعداد العل�ي واملتأ�  سصالح هيك�� من هذا ا�حجم "ال�جنة املذ�ورة ع�� 

وذلك سواء من حيث توف�� ام�انيات املادية من معدات �عليمية وتجه��ات إدار�ة، أو من حيث تأهيل 

 ". املوارد اليشر�ة ملصاحية املنظومة
 

 عروض التكو�ن �� الشهادة الوطظية لإلبازة -2.4

 

واملتعلق بضيال اطار العام  2008سيتم��  22املؤرخ ��  2008لسنة  3123ينّص امر عدد 

لنظام الدراسة وشروط التحصيل ع�� الشهادة الوطنية لإلجازة �� مختلف مجاالت الت�و�ن واملواد 

ه يتعّ�ن ع�� املؤسسات ا�جامعية توف�� وامل
ّ
سالك والتخّصصات �� نظام إمد كما تّم تنقيحه ع�� أن

عروض ت�و�ن تتيح توجيه ثل ي الطلية ع�� اقّل نحو املسالك التطييقية والثلث اخر نحو املسالك 

 . اساسية
 

ه لم يتّم دائما اح��ام هذه النسب حيث تراوحت النسية تو 
ّ
املخصصة للمسالك يّ�ن أن

 2011-2010مؤسسة جامعية خالل السنة ا�جامعية  51بالنسية إ��  % 100و % 40  اساسية ب�ن

-2011للف��ة  املتعلقت�ن خالل السنت�ن ا�جامعيت�ن مؤسسة 56بالنسية إ��  % 100و % 36و��ن 

ل تياعا 2013
ّ
ر . بنظام إمدمن مجموع املؤسسات ا�جامعية املعنية  % 34و % 31، وهو ما يمث

ّ
ولم تتوف

املعاهد العليا للر�امة وال��بية اليدنية بال�اف وصفاقس وقفصة واملعهد العا�� للموسيقى  ب�ّل من

             واملسرح بال�اف واملعاهد العليا للموسيقى �سوسة وصفاقس أي إجازة تطييقية خالل السنة ا�جامعية

2012-2013. 
 

الطلية امل�ّجل�ن �� اجازات اساسية مقارنة بمجموع  ونتج عن هذه الومعية أّن �سية

، إذ تراوحت هذه النسية 2013-2010الطلية امل�جل�ن تجاوزت الثلث خالل السنوات ا�جامعية للف��ة 

 . بالنسية إ�� ما يفوق ثل ي املؤسسات ا�جامعية املعنية بنظام إمد % 100و % 35ب�ن 
 

 الشهادة الوطظية لإلبازةوواعد التيييم وارتياء ��  -3.4

 

ا�خاما إ�� أح�ام  �� الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمديرتكز نظام التقييم وارتقاء 

ف بالتعليم العا�� املؤرخ ��  2008لسنة  3123امر عدد 
ّ
سالف   2009جوان  30وقرار الوز�ر امل�ل
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سداسيات  6سنوات موّزعة ع��  3اعتماد مدة خاّصة  من مم��االذكر ع�� جملة من القواعد 

أسيوعا من الدروس ع��  14يضّم �ل سدا��ي م��ا ع�� أن للتحصل ع�� الشهادة الوطنية لإلجازة 

و�قوم تدّرج الطالب وارتقاؤه �� مختلف . رصيدا 30وحدات �عليمية يقابلها  6و 5�شمل ب�ن أن اقّل و 

 .تعليمية واكتساب ال��ائ  ألرصد��امسالك الشهادة الوطنية لإلجازة ع�� تقييم الوحدات ال
 

وقد اعت�� إطار التدريس ا�جام�� املستجوب أّن نظام التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية 

وال ) من املستجو��ن % 40(لإلجازة صلب نظام إمد و�� مي�ي ع�� معاي�� تقييم وا�حة وسهلة التطييق 

ن من تقييم مدى اكتساب الطالب للمعارف 
ّ
مه يمك

ّ
وللمهارات ) % 67(التطييقية املّتصلة بمجال �عل

ن  .)% 78(والشفا�� ) % 40(املتصلة بالتواصل الكتا�  
ّ
من نظام التقييم وارتقاء املذ�ور كما ال يمك

وال من ممان املعادلة ب�ن الشهادة العلمية ) % 47(تثم�ن الت�و�ن التطييق  الذي يتلقاه الطالب 

من املؤسسات  % 32من ا�جامعات و % 25اش�اليات من قيل هذه �ت نفس وأث�). % 27(ومحتواها 

 .ا�جامعية املستجو�ة
 

ن إ�� التأث�� السل�ي العتماد صيغ�ي أفضل العددين و املستجو� أشار وإمافة إ�� ذلك، 

. صيغة ارتقاء باسمهال ع�� املستوى العل�ي للطليةو والر�ال والت�امل ب�ن أعداد الوحدات التعليمية 

 الوفاءهذا النظام ع�� ورار  عناصر املؤسسات ا�جامعية بتطييق  إل��امكما تّم التعّرض إ�� صعو�ة 

واق��ح املستجو�ون مراجعة ال��امج . بالعدد اد�ى املطلوب من الفروض ا�حضور�ة وال��بصات

ز�د مالءمة الضوارب وارصدة املسندة إ�� الوحدات التعليمية الدراسية النظر�ة والتطييقية وم

لطييعة اجازة و�عميم التقييم ع�� جميا املواد امل�ّونة للوحدة التعليمية وإيالء التواصل الكتا�  

 .والشفا�� عناية خاصة
 

� وقد أشارت أعمال ال�جنة الوطنية سصالح التعليم العا�� واليحث العل�ي سالفة الذكر إ�

ازدواجية أنظمة التقييم "جملة من النقائص الييداووجية ع�� مستوى منظومة إمد وذلك ع�� ورار 

ال�ي تجما ب�ن ارصدة واملعدالت السنو�ة والت�خم �� ساعات التدريس ع�� حساب الت�و�ن الذا�  

ا��ي للطلية والت�خم �� عدد امتحانات واوقات املخصصة لها وصعو�ة تطييق النظام السد

ومعف تنمية املهارات �� برامج الت�و�ن وحشوها بوحدات وعناصر ال عالقة لها باالختصاص وتكريس 

 ". نظام تقييم يتجا�� ما جودة الت�و�ن
 

فة باسعالم والت�و�ن 
ّ
ومن جهة أخرى، بّينت اعمال الرقابية عدم �عّهد مصا�ح الوزارة امل�ل

حول نظام التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد لفائدة عمداء ومديري 

                    نظام خالل السنة ا�جامعيةهذا الاملؤسسات ا�جامعية وإطار التدريس عند انطالق ترك�� 

 �� هذا الغرض القيام بيعض اعمال  لم يتمو . 2006-2007
ّ
 3�عد أك�� من أي  2010�� سنة  إال
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لفائدة ، واقتصرت ع�� �عض اللقاءات اعالمية ودورة ت�و�ن موّسعة بهسنوات من انطالق العمل 

 و . 2010ري جانف  وجوان خالل الف��ة املمتدة ب�ن شه تّم القيام ��ادار��ن ا  �عض اعوان
ّ
 لم يتّم إال

تنظيم دورات ت�و�نية حول منظومة إمد لفائدة إطار التدريس ا�جام�� ، 2013و 2012سن�ي  ��

قت
ّ
وقد انتفا . تدقيق مسالك الت�و�ن ا�جام��و�اسطار القانو�  وال��تي�ي والهيك�� ملنظومة إمد ب �عل

 .د.أ 58,902اعتمادات قدرها أستاذا جامعيا و� 65 ��ذه الدورات الت�و�نية
 

 "سليمة"مظظومة التصرف �� ابازة واملاببت��  -4.4
 

يرتكز نظام التقييم العام وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد ع�� منظومة 

م�ّونات �شمل  3تتضّمن ) تطييقة واب(و�� منظومة إعالمية للتصرف �� اجازة واملاجست��  "سليمة"

وقد بّينت اعمال الرقابية . التصرف �� املسالك الييداووجية و�� الشؤون الطاليية و�� امتحانات

 .وهي�ل��ا واستعمالها "سليمة"نقائص ع�� مستوى ترك�� منظومة 
 

صدور  و�عد ،2005تّم الشروع �� تطو�رها منذ سنة فقد ة، فيخصوص ترك�� املنظوم

قةالنصوص القانونية وال��تييية 
ّ
وانطلقت املؤسسات ا�جامعية  ��اتّمت إعادة هي�ل ،نظام إمدب املتعل

 .2009سنة  �� اعتمادها تدر�جيا منذ
 

ق ��ي�لة املنظومة، ف
ّ
العلمية الذي ال تتضّمن م�حق الشهادة قد تيّ�ن أّ��ا أّما فيما يتعل

�شمل معلومات وصفية للمعارف واملهارات والكفاءات ال�ي اكتس��ا الطالب طوال �عليمه العا�� ما 

خاصة و�� تطييقة  استخراج هذه املعطيات باعتمادحاليا  و�تّم  .إبراز خصوصية مساره ا�جام��

ن ."سليمة"مندمجة صلب منظومة 
ّ
َتصلة بإعادة إدراج من تجّنب املخاطر امل هذه الومعية وال تمك

نكما ال . املعطيات
ّ
الفصل ب�ن مهاّم إدراج املعطيات  ات املعتمدة �� استغالل املنظومة مناجراء تمك

سالمة املعطيات املدرجة ��ا ع�� مستوى  ومن شأن ذلك أن ينعكس سليا ع��عل��ا  واملصادقة

 . راقية املستمرة وامتحاناتتلك املتعلقة بإدراج أعداد امل وخاصة م��ااملؤسسات ا�جامعية 
 

ل ع�� منظومة 
ّ
ب تخصيص وقت  "سليمة"وإمافة إ�� ذلك، و�النظر إ�� أّن التدخ

ّ
يتطل

ن من استجابة 
ّ
ل �� أفضل اجال، فقد تيّ�ن أّن مصا�ح إدارة لوموارد �شر�ة للتمك

ّ
طليات التدخ

ه تيّ�ن من خالل استييان حول اعالمية ع�� املستوى املركزي تتعّهد بجميا هذه الطليات، علم
ّ
ا بأن

ممن  "سليمة"من املؤسسات ا�جامعية ال�ي �ستعمل منظومة  % 94منظومة الت�و�ن ا�جام�� أّن 

يات أو بطليات تدخل ) من العّينة % 74(العينة 
ّ
قد توّجهت إ�� املصا�ح املركز�ة املعنية بالوزارة بتشك

 . 2013-2011خالل الف��ة 
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رة الوظائف  �ّل وتيّ�ن من جهة أخرى أّن �عض املؤسسات ا�جامعية ال �ستعمل 
ّ
املتوف

�سب املؤسسات ا�جامعية ال�ي ال �ستعمل وظيفة ��جيل  تراوحتمن ذلك . "سليمة" بمنظومة

خالل الف��ة  % 96و %78صدار ورقات ا�حضور ا�خاصة باالمتحانات ب�ن س  املخصصةالغيابات 

 % 26(من املؤسسات ا�جامعية املستجو�ة ال�ي ال �ستعمل هذه املنظومة  % 60 وأرجعت. 2011-2013

وأشار �عض . قدرته ع�� استعمالهاعدم ذلك أساسا إ�� نقص ت�و�ن اطار اداري و ) من العينة

عند استعمال  امل�ّجلاليالء إ�� إ�� صعو�ة استغالل املنظومة ع�� شيكة ان��نت و  املستجو��ن

 .�عض وظائفها ع�� ورار استخراج محامر اعداد خالل مداوالت امتحانات ال��ائية
 

فة بالتعليم العا�� فيما يتعلق بمختلف النقائص 
ّ
بخصوص  املشار إل��اوأفادت الوزارة امل�ل

ه تّم تضم�ن اجراءات 
ّ
نظام التقييم وارتقاء �� الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد بأن

 .2025-2015املتعلقة ��ا ممن املخطال اس��اتي�� لإلصالح  اصالحية
 

 لليات ضمان بودة التكو�ن ا�جام�� -ب 
 

 
ّ
ل عنصرا أساسيا �� منظومة م للتعليم العا�� ع�� أّن جودة الت�و�ن ينّص القانون املنظ

ّ
تمث

ال  التعليم العا��
ّ
آليات أساسية لتحقيق اهداف املرسومة  نوع�� أّن التقييم وممان ا�جودة يمث

�أن ع�� نفس القانون  نّص كما . لقطاع التعليم العا��
ّ
ع�� ممان ا�جودة السهر ا�جامعة  تتو�

حد  هيئة وطنية للتقع�� باملؤسسات التا�عة لها و 
ُ
ييم وممان ا�جودة واعتماد إمافة إ�� �جنة أن ت

قت بالهيئة الوطنية  .ل�جودة لدى �ّل جامعة ومؤسسة جامعية
ّ
و�ّينت اعمال الرقابية نقائص �عل

 .و��جان ا�جودة) فيما ي�� الهيئة(للتقييم وممان ا�جودة واعتماد 
 

فة وفقا 
ّ
عت�� الهيئة مؤسسة عمومية ذات صيغة إدار�ة م�ل

ُ
القانون املتعلق  امألح�و�

وقد ميال امر عدد . بالتعليم العا�� بالسهر ع�� التقييم وممان ا�جودة واعتماد بالتعليم العا��

وس��ها  هذه الهيئة و�� أّن ترك�� . تركيي��ا وطرق �سي��ها 2012سيتم��  14املؤرخ ��  2012لسنة  1719

 .مختلفة حالت دون القيام بدورها بصفة فعالة شهدت صعو�اتومنيجية عملها 
 

 
ّ
ع�� أن يتّم إرساء نظام  2008فيفري  25ق بالتعليم العا�� املؤرخ �� فقد نّص القانون املتعل

إال أّن الهيئة ما زالت إ�� . سنوات من تار�خ �شره 5التقييم وممان ا�جودة واعتماد �� أجل ال يتجاوز 

د .أ 625بقيمة  2014وتّم رصد اعتمادات لفائد��ا �عنوان سنة . ل��ك���� طور ا 2014ماي شهر حدود 

فة  % 16و) د.أ 525(من م��انية الدولة  % 84متأتية بنسية 
ّ
لم و ). د.أ 100(من موارد خارجية موظ

0TP25F % 2املخّصصة لها �سية اس��الك اعتمادات تتجاوز 

(1)
P0T  2014إ�� مو�� شهر ماي. 

                                                           
 .بما �ش�� إ�� تطَور هذه الومعية 2014لم تفد الهيئة �� إجاب��ا الواردة �� شهر نوفم��  (1)
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سالف  2012لسنة  1719ومنيجية عملها، فقد نّص امر عدد ا ع�� مستوى س�� الهيئة أّم 

�� إرساء نظام جودة ودليل إجراءات خاص ��ا و��  خاصةمهمة مجلس الهيئة تتمثل  الذكر ع�� أّن 

صياوة النظام الداخ�� للهيئة ومدّونة لقواعد السلوك و�� وما برنامج للتقييم واعتماد يتوافق 

 . الوز�ر امل�لف بالتعليم العا�� واولو�ات املحّددة من قيل
ّ
ه  إال

ّ
لم يتّم ميال  2014إ�� مو�� ماي و أن

تنظيم �عض الورشات ا�جهو�ة ما ا�جامعات  ع��أعمال الهيئة  واقتصرت. أي من هذه الوثائق

حات 
ّ

عداد دراست�ن حول التجارب العاملية الرائدة �� مجال التقييم س وإصدار طليات تقديم تر�

 .لتعليم العا�� وحول التقييمات الوطنية املنجزة سابقا با�جامعة التو�سيةواعتماد �� ا
 

أن  وع�� صعيد آخر، وفيما يتعلق ب�جان ا�جودة، اقتى�  القانون املتعلق بالتعليم العا��

تعّهد بإجراء التقييم الداخ�� ع�� أن تتو�� أن تإحدا��ا صلب ا�جامعات أو املؤسسات ا�جامعية و  يتّم 

ف بالتعليم العا�� والهيئة
ّ
. ا�جامعات واملؤسسات تقديم تقار�ر سنو�ة �� الغرض إ�� �ّل من الوز�ر امل�ل

واملتعلق بتنظيم ا�جامعات ومؤسسات  2008أوت  4املؤرخ ��  2008لسنة  2716امر عدد كما نّص 

س��ها كما تّم تنقيحه ع�� أن تجتما �جنة ا�جودة املحدثة صلب التعليم العا�� واليحث وقواعد 

�� املسائل املتعلقة باالرتقاء املستمر بجودة الت�و�ن والتصرف الييداوو�� خاصة ا�جامعة للنظر 

 .واداري واملا�� و�ضمان ا�جودة باملؤسسات التا�عة ل�جامعة
 

د منذ سنة .م 28,197وتّم �� إطار برنامج دعم إصالح التعليم العا�� سالف الذكر تخصيص 

ق  2006
ّ
ب��ك�� منظومات معلوماتية و�تحس�ن التصرف اداري واملا�� صلب خاصة لفائدة مشاريا تتعل

افة ب� 2009سنة �� ا�جامعات واملؤسسات ا�جامعية ُعهد بالتصرف ف��ا إ�� �جان ا�جودة املحدثة 

أّما فيما يتعلق ب�جان ا�جودة املف��ض إحدا��ا . ا�جامعات و�اسدارة العامة للدراسات التكنولوجية

فة بالتعليم العا�� وكذلك الهيئة ال تملك فقد تيّ�ن  .صلب املؤسسات ا�جامعية
ّ
أّن مصا�ح الوزارة امل�ل

 .بخصوص أ�شط��ا و أمعطيات حول إحدا��ا  أية
 

جودة وذلك أساسا ا� �جانسات ا�جامعية املستجو�ة أّ��ا لم تحد  من املؤس % 53و�ّينت 

ر املوارد اليشر�ة واملالية ) % 26(�سيب وياب معطيات حول كيفية إحدا��ا ومنيجية عملها 
ّ
وعدم توف

املؤسسات ا�جامعية من  % 63ا�جامعات وإ��  من % 75 كما تيّ�ن بالنسية إ��). % 21(الالزمة لس��ها 

 . موارد ماليةأية م تخّصص لفائدة �جا��ا ل أّ��ا جودةا�املستجو�ة ال�ي أحدثت �جان 
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III- ��دعم سشغيلية خر��� التعليم العا 

 

املنظم للتعليم العا�� سالف الذكر إ�� دعم �شغيلية  2008لسنة  19��دف القانون عدد 

ا�خّر�ج�ن �� نطاق الشراكة ما املحيال اقتصادي وذلك من خالل التأسيس لنظام ت�و��ي ��دف إ�� 

اطار العام  وتّم ميال .توجيه أك�� عدد من الطلية نحو القطاعات الواعدة ونحو الت�و�ن التطييق 

عليم العا�� باسدارات واملؤسسات واملنشآت العمومية وا�خاصة بمقتى�  للت�و�ن التطييق  لطلية الت

د ع�� ا�جانب التطييق  كعنصر  2009أفر�ل  28املؤرخ ��  2009لسنة  21القانون عدد 
ّ
الذي أك

  .أسا��ي من م�ّونات منظومة الت�و�ن ا�جام��
 

نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص 
ّ
قوقد مك

ّ
بالهيا�ل املتدخلة �� دعم  تتعل

�شغيلية خر��� التعليم العا�� و�انفتاح التعليم العا�� ع�� املحيال اقتصادي لدفا التشغيلية و�حفز 

 .��امج الت�و�ن التكميلية�امليادرة ليعث املشاريا و 

 

  - أ
ف
 لة �� دعم سشغيلية خر��� التعليم العا��الهيا�ل املتدخ

 

 اكتساب فرص للطلية تضمن وما آليات ،التعليم العا��خر���  دفا �شغيلية يتطلب

 واقا املؤسسة ومعا�شة املهنة أهل ما املياشر باالحت�اك واملهارات التكنولوجية العلمية الكفاءات

ل�ن عن �حصة هامّ  إ�� ارتفاع التعلي�ي حسب املستوى  اليطالة و�ش�� هي�لة .اقتصادية
ّ
 العمل املعط

       مقابل �سية بطالة عامة �� حدود  2014�� مو�� مارس  % 31,4 بلغت العا�� خر��� التعليم من

املعطل�ن عن العمل من خر��� التعليم العا�� من حام�� �عض اجازات ع��  �سية توتفاقم. % 15,2

وتجدر اشارة إ�� معف �سية . % 63,2بلغت  حيثورار اجازة �� ا�حقوق واقتصاد والتصرف 

ل�ي الشغل من خر��� التعليم العا�� امل�جل�ن بالو�الة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل إدماج طا

2013�� سنة  % 14و 2012�� سنة  % 4و 2011�� سنة  % 6 حيث لم تتجاوز  0TP26F

(1)
P0T. 

 

فة بالتعليم و�شمل الهيا�ل املعنيّ 
ّ
ة بدعم �شغيلية خر��� التعليم العا�� أساسا الوزارة امل�ل

فةالعا�� وا�جامعات إمافة إ�� الهيا�ل الوزار�ة اخرى 
ّ
هذه الهيا�ل ال تضطلا  و�� أّن . بالتشغيل امل�ل

 
ّ
دعم  قة بالدراسات والتخطيال �� مجالباملهام املو�ولة لها ع�� الوجه املطلوب وال سيما م��ا املتعل

 .التشغيلية و�اسعالم والتوجيه نحو اختصاصات ذات التشغيلية العالية
  

                                                           
 .لاملعهد الوط�ي لإلحصاء والو�الة الوطنية للتشغيل والعمل املستق: املصادر  (1)
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 الدراسات والتخطيط -1
 

م للوزارة سالف الذكر  2008لسنة  2876امر عدد  أو�ل
ّ
مكتب الدراسات إ�� املنظ

جما احصائيات وتحليلها �دراسات حول تطابق الت�و�ن ما التشغيل و ب القياموالتخطيال وال��مجة 

طرق التوزيا املحكم للوسائل ب�ن  و�دراسةوتوزيعها وتحليل طاقة استيعاب باملؤسسات ا�جامعية 

د برنامج دعم قطاعات ال��بية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� من أجل التشغيلية . هذه املؤسسات
ّ
وأك

)PEFESE (ع�� وما أدوات وطرق  2010نفيذ �� د�سم�� املذ�ور آنفا موموع اتفاقية دخلت ح�� الت

للمعاينة و�جما املعلومات ع�� املستو��ن الوط�ي وا�جهوي وع�� تدعيم الوسائل اليشر�ة املخّصصة 

إ�� املكتب رئاسة �جن�ي متا�عة و�سي�� ال��نامج بمقتى�   توعهد. للتشغيلية وللتخطيال والالمركز�ة

املتعلق بإحدا  ال�جنت�ن املذ�ورت�ن  2011سيتم��  2�ي املؤرخ �� قرار وز�ر التعليم العا�� واليحث العل

 .بالوزارة
 

تلك  وخاّصة م��انجاز �عض م�ونات ال��نامج استكمال إ لم يتّم ، 2014وإ�� مو�� جوان 

 ع�� استجابةالوزارة  مّما حّد من قدرةصلة بدعم قدرة الوزارة �� مجال التخطيال والالمركز�ة املتّ 

قدراسة  إنجاز  2007تّم �� سنة فل�ن . حاجيات املؤسسات اقتصادية والطلية�
ّ
 من با�حاجيات تتعل

ه تنوعة املختصاصات ا فر�ق من ا�جامعي�ن من ذوي  بإشراف 2025 سنة حدود إ�� الكفاءات
ّ
ييقى فإن

 من القتصادل با�حاجيات ا�حقيقية عالق��او  الت�و�ن عروض وما النظر ���عميق مز�د من الضروري 

 واجتماعية التفاعالت اقتصادية موء �� تطّورها أوجه والكّمية واستشراف النوعّية الناحيت�ن

عة
ّ
 .املتوق

 

ق بمتا�عة خر��� التعليم العا�� �� مو�� ينجاز م�ح ت اتفاقية املذ�ورة ع�� إونصّ 
ّ
 تعل

 . 2012سنة 
ّ
 لم ترصد الالزمة لذلك اعتمادات  أّن  إال

ّ
 لم يتّم و د .أ 50بقيمة  2014سنة  �� بامل��انية إال

إ�� عدم اح��ام آجال  أعمال امل�ح برمجةسوء ى وأدّ . إ�� مو�� شهر ماي من نفس السنة صرفها

 بأفادت الوزارة و   .هإنجاز 
ّ
روم عدم توف�� املوارد املالية الالزمة للقيام بم�ح وط�ي ع�� هذا و ه أن

فت�ن اعتما تم فقد املستوى من اهمية 
ّ
د ع�� الكفاءات الداخلية وام�انيات الذاتية للوزارت�ن امل�ل

أنجز �� الغرض ع�� أن يتّم تقديم التقر�ر ال��ائ  �� قد تقر�را أولّيا  بالتعليم العا�� و�التشغيل وأّن 

 ، علما ب2014مو�� شهر سيتم�� 
ّ
 .ناملذ�ور� بأي من التقر�ر�ن موافاة فر�ق الرقابةه لم يتم أن

 

م للوزارة  أو�لومن جهة أخرى، 
ّ
ا�ع�اسات  مكتب دعم التشغيلية متا�عةإ�� امر املنظ

 . التشغيل اصالحات املتعلقة ب��امج التدريس والت�جيا ع�� إنجاز دراسات �� مجال
ّ
أّن �شاط هذا  إال
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  ينطلقاملكتب لم 
ّ
 ما دخول برنامج اشهاد لدفا التشغيلية 2012�� سنة  إال

0T27F

(1)
0T ر ت ولم. ح�� التنفيذ

ّ
توف

قمعطيات ودراسات لدى املكتب 
ّ
 .بحاجيات التشغيل و�متا�عة ا�خر�ج�ن تتعل

 

م ،وع�� صعيد آخر
ّ
 العا�� بالتعليم لقرار الوز�ر امل�لف ا�جامعات وفقا ب�ل مراصد إحدا  ت

. واملتعلق بإحدا  املراصد با�جامعات وميال تركيي��ا ومشموال��ا وطرق س��ها2008  أفر�ل 3 �� املؤرخ

0T28Fمرصدا ال �شرف عل��ا مدرس جام�� 13مراصد من ب�ن  9لقرار املذ�ور أعاله أّن لوتيّ�ن خالفا 

(2)
0T . ولم

مل�ي خاصة بالدراسات حول ادماج ام��ا تصلة املو�ولة إل��ا واملهام امل املحدثة �ّل ن املراصد تؤّم 

�خر��� ا�جامعة ومتا�عة املسارات ا�جامعية وتحليل املؤشرات ذات الداللة ع�� ورار ادماج 

�  .واخفاق وانقطاع
ّ
إس��اتيجية ا�جامعة ومشاريعها الهادفة إ�� تحقيق  حول إبداء الرأي كما ال تتو�

 . املالءمة ب�ن الت�و�ن والتشغيل
 

لها  املخّصصة ام�انات تأم�ن مهامها نتيجة نقصصعو�ات �� املذ�ورة وتواجه املراصد 

دته  وافتقارها ملنيجية
ّ
من املراصد املستجو�ة ممن استييان حول  % 77عمل وا�حة وهو ما أك

0T29F�شغيلية خر��� التعليم العا��

(3)
0T . ��ا�جامعية ال  املؤسسات أّن إ�� املراصد هذه وأشار ثلث القائم�ن ع

 ال تمّدها أّن املراصد من هذه املؤسسات % 73 اعت��ع��م فيما  الصادرة تاملالحظا اعتيار تأخذ �ع�ن

العا��  التعليم خر��� �شغيلية لدعم خر�ج��ا وهو ما يحّد من جدواها كآلية �شغيلية حول  باملعطيات

 .م��ا % 38,5حسب 
  

 
ّ
فة بالتعليم العا�� والهيا�ل املعنية ومن جهة أخرى، لوحظ معف التنسيق ب�ن الوزارة امل�ل

الوزارة امل�لفة بالتشغيل من أجل إيجاد رؤ�ة مش��كة لدعم �شغيلية خر��� التعليم  وم��ابالتشغيل 

 .  العا�� ومالءمة الت�و�ن ما ا�حاجيات واملهارات املطلو�ة �� سوق الشغل
 

 القرار الوزاري املش��ك ب�ن الوز�ر�ن امل� بموجبول�ن أحدثت 
ّ
ف�ن بالتعليم العا�� ل

املعتمدة ملتا�عة  املنيجية�جنة فنية مش��كة للقيام بتوحيد ، 2011نوفم��  29و�التشغيل املؤّرخ �� 

بم�ح خر��� مؤسسات التعليم العا�� واتخاذ التداب�� اجرائية والقانونية واملادية الالزمة للقيام 

إنجاز املسوحات وتوحيد  هو من إحدا��ا و املنتظر بلوغ الهدف  فإّن هذه ال�جنة لم تتوّصل إ�� سنوي 

ن من إدراج معطيات ذات داللة ممن إصدارات ادارة العامة للمرصد الوط�ي 
ّ
املنيجيات بما يمك

لوزارة امل�لفة بالتشغيل وال سيما حول �سب بطالة ا�خر�ج�ن حسب إ�� اللتشغيل الراجا بالنظر 

 .و�� اختصاصات ذات التشغيلية العالية )أسا��ي، تطييق (طييعة الت�و�ن ا�جام�� 
                                                           

أحد م�ونات برنامج دعم إصالح التعليم العا�� وقد نفذ بالشراكة ما الو�الة ا�جامعية للفرانكفونية  ومؤسسة تر�نكس واملركز  يمثل هذا ال��نامج  (1)

 .Amideastالثقا�� ال��يطا�  واملعهد الفر���ي بتو�س ومؤسسة 
 والز�تونة وا�جامعة اف��اميةجامعات تو�س وصفاقس ومنو�ة وجندو�ة وقا�س وقفصة وسوسة   (2)

مؤسسة اقتصادية حامنة لطلية اجازات  50مؤسسة جامعية و 30خر�جا و 150خّص استييان املتعلق بتشغيلية خر��� التعليم العا��   (3)

 .التطييقية و�ل مراصد ا�جامعات
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�ا لم فإ�ّ  .ونظرا للتأخ�� امل�ّجل �� ترك�� الهيئة الوطنية للتقييم وممان ا�جودة واعتماد

بتقييم النتائج امل�جلة ع�� مستوى  خاصةمهامها املتعلقة  إ�� إنجاز  2014تتوّصل إ�� مو�� ماي 

م والتشغيلية والشراكة ما املؤسسات 
ّ
 . اقتصاديةالتعل

 

 اعالم والتوبي  نحو اختصاصات ذات التشغيلية العالية  -2
 

�� هو يتمّتا و . منظومة التعليم العا�� محور  2008لسنة  19�عت�� الطالب وفق القانون عدد 

. يفتحهاوافاق املهنية ال�ي  ا�حّق �� اعالم حول �ّل مسالك الت�و�ن ومساراته و�رامجهبهذا اطار 

املنظم للوزارة سالف الذكر إ�� ادارة العامة للشؤون الطاليية  2008لسنة  2876امر عدد  وأو�ل

مهّمة توجيه الطلية إ�� املؤسسات ا�جامعية وذلك من خالل تقديم املعلومات املفيدة لهم فيما يخّص 

دت . د الوطنيةلها الشهائمسالك الت�و�ن �� التعليم العا�� والوظائف واملنافذ املهنية ال�ي تخوّ 
ّ
وأك

 ع�� مرورة العمل 2025 سنة حدود إ�� الكفاءات من حول ا�حاجيات 2007سنة �� الدراسة املنجزة 

ذات  اختصاصات ع�� وتوزيعهم العا�� التعليم ع�� الوافدين الطلية أفواج توجيه ع�� تدر�جيا

 . التشغيلية العالية
 

 ال�حة والصناعات العالية �� مجاالتوحّددت الوزارة اختصاصات ذات التشغيلية 

 الييطر�ة والفنون وهندسة اعالمية واتصاالت وامللتيميديا والعلوم واملعا�جة وعلوم التحو�لية

دت إس��اتيجية الوزارة للف��ة . املماثلة والتقنيات الهندسة وشعب واليناءات التعم��
ّ
 2017-2008وأك

ادماج  جمة �� ب اختصاصات ال�ي �شهد صعو�اتع�� مرورة دعم هذه اختصاصات ع�� حسا

 .  اداب وا�سانيات واقتصاد والتصرفشعب امل�ي ع�� ورار 
 

مضاعفة عدد امل�جل�ن �� اختصاصات الواعدة وذات التشغيلية  ول�ن تم اس��داف

. 2013-2010خالل الف��ة  % 45مقارنة بالعدد ا�جم�� للطلية �� حدود استقرت �سي��م  فإّن العالية 

نتيجة  حافظت شعب اداب وا�سانيات واقتصاد والتصرف تقر�يا ع�� نفس �سب امل�جل�نكما 

 .اهمية الالزمة وعدم إيال��ا م�ن أ�شطة اعالم والتوجيه ع�� الوجه املطلوبعدم تأ
 

عب أّن أ�شطة اعالم تقتصر ع�� تقديم املعلومات ح�� هذا الشأن تيّ�ن و 
ّ

ول الش

ن من توف�� معطيات 
ّ
واختصاصات دون التطّرق آلفاق الت�و�ن ومتطليات سوق الشغل وهو ما ال يمك

ترك�� وحدات  لم يتّم  كما .�افية �حام�� اليا�الور�ا ا�جدد حول مسالك الت�و�ن ومنافذها املهنية

 . 2008لسنة  2876من امر عدد  9ا�جديدة خالفا للفصل  اعالم بفرص التشغيل و�املهن
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م املعلومة للطلية حول ويعت�� نصف املستجو��ن من خر��� التعليم العا�� أّن الوزارة ال تقّد 

        أشار كما. عروض الت�و�ن �� املجاالت واختصاصات ذات التشغيلية العالية ع�� الوجه املطلوب

حضور اجتماع إخياري حول اختيار اختصاص �ان ع�� إثر فقال من املتخرج�ن إ�� أّن  % 14

 .التوجيه ا�جام��
 

عدم إسداء معلومات حول آفاق الت�و�ن وسوق الشغل ييقى مطروحا  وأفادت الوزارة أّن 

نظرا لعدم توفر املعطيات الدقيقة حول افاق املهنية الختصاص مع�ن ومدى مالءمته ما متطليات 

ر ايام اعالمية  سوق الشغل، و�يقى نقص اطار املتخّصص �� هذا املجال عائقا أساسيا أمام تطوُّ

 . حول التوجيه ا�جام��
 

ه سيق للوزارة 
ّ
بالس�� إ�� إيجاد اليات الكفيلة لضمان إعالم  تد�عهّ أن و�جدر التذك�� بأن

             جام�� مت�امل ومهي�ل رّدا ع�� مالحظات دائرة املحاسيات املضّمنة بتقر�رها الثالث والعشر�ن 

 .اتخاذ التداب�� العاجلة لتجاوزهاع�� الوزارة يتعّ�ن املذ�ورة ، وإزاء تواصل النقائص )2007ة سن(
 

 انفتاح التعليم العا�� ع�  املحيط اوتصادي لدفع التشغيلية -ب
 

 2009أفر�ل  28املؤرخ ��  2009لسنة  21ُ�عت�� الت�و�ن التطييق  حسب القانون عدد 

للت�و�ن التطييق  لطلية التعليم العا�� باسدارات واملؤسسات واملنشآت املتعلق بضيال اطار العام 

نمطا من الت�و�ن ا�جام��، يت�امل ما الت�و�ن ا�ادي�ي الذي يتلّقاه الطالب ��  ،العمومية وا�خاصة

نت اعمال الرقابية من  .ش�ل دروس نظر�ة وأشغال مسّ��ة أو تطييقية �� املخ�� أو الورشة
ّ
وقد مك

قخالالت إوف ع�� الوق
ّ
باتفاقيات الشراكة ما املحيال اقتصادي و�ال��بصات والت�و�ن بالتداول  تتعل

 .و�اسجازات التطييقية �� إطار اليناء املش��ك
 

 اوتصادي  املحيط مع الشراكة -1
 

سالف الذكر إ�� توطيد الشراكة ب�ن ا�جامعات  2009لسنة  21عدد  ��دف القانون 

مختلف م�ّونات محيطها وخصوصا م��ا املؤّسسات  و��نومؤسسات التعليم العا�� واليحث 

القواعد العامة لل��بصات والت�و�ن بالتداول والضمانات  نّص القانون ع�� ميالوقد . اقتصادية

و�� أّن امر .  دليل جودة ال��بصات والت�و�ن خاصةأمر �شمل بنجازها �� إطار ميثاق يحّدد إالكفيلة ب

 .2014لم يصدر إ�� مو�� جوان املذ�ور 
 

والصناعات أبرمت الوزارة اتفاقية إطار�ة ما اتحاد التو���ي للصناعة والتجارة وقد 

بناءا ع�� الروية املش��كة �� ر�ال عالقات شراكة و�� إطار تفّتح  2005أفر�ل  6التقليدية بتار�خ 
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 . املؤسسات ا�جامعية ع�� املحيال اقتصادي
ّ
  إال

ّ
ه لم يقا إحدا  �جنة املتا�عة املنصوص عل��ا �� أن

ل مهّم��ا �� تطييق 
ّ
تحي�ن  ولم يتّم . الغرضوتقديم مق��حات عملية ��  بنودهااتفاقية وال�ي تتمث

بما يتالءم خاصة ما ما شهده نظام الت�و�ن ا�جام�� من  2005اتفاقية ومراجع��ا منذ سنة 

   .إصالحات جوهر�ة
 

اتفاقية تر�ص أو ت�و�ن بالتداول ب�ن  ع�� إبرام 2009لسنة  21القانون عدد  و�نّص 

�ّل � �إؤسسة ا�جامعية والطالب وادارات أو املؤسسات أو املنشات العمومية أو ا�خاصة بالنسية امل

اتفاقية إ��  16أّن عدد اتفاقيات امل��مة من قيل عشر جامعات لم يتجاوز  و��  .ف��ة ت�و�ن تطييق 

ي��ا قتصادي روم تأمإبرام أي اتفاقية ما محيطها ا إ��جندو�ة  ةجامع تتوّصلولم . 2014مو�� ماي 

املؤسسات  ال�ي أبرم��اأّما اتفاقيات . وحيدةجامعة قا�س اتفاقية  فيما أبرمت لت�و�ن تطييق 

رة سجازات تطييقية فقد 
ّ
طاليا م�جال  122.893جموع مل فقالاتفاقيات  308بلغ عددها ا�جامعية املوف

ولم �ساعد معف عدد اتفاقيات ع�� تأم�ن العدد . طاليا 399 اتفاقية ل�ّل  أي بمعدل 2013سنة �� 

ال�ا�� من ال��بصات والت�و�ن بالتداول لفائدة الطلية وهو ما �ستد�� العمل ع�� التكثيف من هذه 

ن من احتضان 
ّ
 .ك�� عدد ممكن من الطليةألاملؤسسات اقتصادية اتفاقيات بما يمك

 

اتفاقية سار�ة املفعول  100فاقية من ممن ات 80ن من خالل فحص عّينة شملت وتي�ّ 

ة مضمون هذه اتفاقيات 
ّ
عدد  ال�ي لم تحّددتخّص املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية عدم دق

كما  .ال��بّصاتب املعنيةاملجاالت واختصاصات و الطلية املزما احتضا��م صلب املؤسسات اقتصادية 

من %  93واعت�� . املمضية عل��الم تنّص هذه اتفاقيات ع�� حقوق وواجيات مختلف اطراف 

  .ال تف  بحاجيات الت�و�ن امل��مة املؤسسات ا�جامعية املستجو�ة أّن اتفاقيات
 

الت�و�ن وتنظيمه ��  تحديدع�� أن يتّم سالف الذكر  2008لسنة  3123و�نّص امر عدد 

 . طييقية بالشراكة ما املحيال امل�ياجازات الت
ّ
الوزارة لم �عمل ع�� تحسيس املؤسسات  أّن  إال

إعالمها بما يمكن أن �ستفيد منه من خالل وع�� شر��ا فاعال �� هذا املجال  لت�ون اقتصادية 

وقد  .احتضا��ا للطلية ع�� ورار ا�حصول ع�� عالمة مؤسسة م�ّونة أو انتفاع بآليات تمو�ل الت�و�ن

 .أشار إ�� هذا النقص ثلثا املؤسسات اقتصادية ال�ي تّم استجوا��ا لهذا الغرض
 

د 
ّ
من املؤسسات اقتصادية ع�� أّن اتفاقيات ما املحيال ا�جام��  % 76وإجماال أك

املتوفرة حاليا  و�� مفّعلة بالقدر ال�ا�� نتيجة نقص املتا�عة والتأط�� من قيل املؤسسة ا�جامعية 

نقص ذلك إ�� من املؤسسات ا�جامعية  % 80التواصل ما املحيال ا�جام�� فيما أرجا  ومعف

 .ا�حوافز لتيّ�ي الطلية خالل ت�و���م ا�جام��
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 بوقد أفادت الوزارة 
ّ
قامت حديثا بتطعيم إدارة الشراكة ما  ،ه لتال�� تكرار هذه النقائصأن

التكنولوجية باملوارد اليشر�ة الالزمة وتفعيل املحيال وادماج امل�ي صلب ادارة العامة للدراسات 

ف بمتا�عة اتفاقيات الشراكة
ّ
 .الهي�ل امل�ل
 

 ال��بصات والتكو�ن بالتداول  -2
 

 3123تتّم صياوة محتو�ات الت�و�ن �� الشهادة الوطنية لإلجازة التطييقية وفق امر عدد 

ع�� أساس التوازن ب�ن ا�جاني�ن  الالحقةاملنقح باألوامر سالف الذكر " إمد"املنظم لنظام  2008لسنة 

مشاريا ع�� و�شتمل اجازات التطييقية ع�� دروس نظر�ة وأشغال تطييقية و . التطييق  والنظري 

تدر�ب �� الوسال امل�ي �� ش�ل تر�صات أو ت�و�ن بالتداول من جهة ع�� فردية أوجماعية من جهة و 

ل ال��بص السدس ع�� اقّل من مجموعو أخرى 
ّ
 .ارصدة املسندة للشهادة يش�
 

ن النظر �� املعطيات 
ّ
رة ��ومك

ّ
من الوقوف ع�� عدم اح��ام قاعدة  "سليمة"منظومة  املتوف

ق �عضها بإجازة تطييقية  19تخصيص سدس ارصدة لل��بص بالنسية إ�� 
ّ
االختصاصات ذات �عل

مؤسسات مستجو�ة  5ولم تؤّمن . التشغيلية العالية ع�� ورار علوم ال�حافة والتوثيق واتصال

و�� املعهد العا�� للييوتكنولوجيا بصفاقس واملعهد  2013-2011تر�صات لفائدة طلي��ا خالل الف��ة 

اسات التكنولوجية بقفصة و�قصر العا�� للعلوم التطييقية والتكنولوجية بقفصة واملعاهد العاليا للدر 

 .ب��بصات أثناء دراس��م ا�جامعيةأّ��م لم ينتفعوا من املستجو��ن  % 10وأفاد . هالل و�القصر�ن
 

 ع�� إنجاز هذه ال��ّبصاتولم �ساعد وياب ميثاق ودليل جودة ال��بصات والت�و�ن بالتداول 

وال سيما الطالب واملؤسسة  ��ا�افة اطراف بكيفية تتالءم ما اهداف الييداووجية للت�و�ن وانتفاع 

 . اقتصادية
 

ر ع�� مستوى  ،سالف الذكر 2009لسنة  21وخالفا ألح�ام القانون عدد 
ّ
الوزارة ال يتوف

ا�جامعات والوزارة التقار�ر التأليفية السنو�ة حول ال��بصات أو الت�و�ن بالتداول مّما ال �ساعد هذه و 

ر بالوزارة معطيات حول عدد ال��بصات املؤّم كما ال  .متا�ع��اإح�ام الهيا�ل ع�� 
ّ
نة �� نة وو�� املؤّم تتوف

صات والت�و�ن نجاز ال��بّ وما اليات الضرور�ة س  مختلف املؤسسات ا�جامعية مّما يحول دون 

�ساهم �� دفا �شغيلية خر��� التعليم �ما ما متطليات املحيال اقتصادي و  تداول بما يتالءمبال

 .العا��
 

واعت�� ثلث املستجو��ن من حام�� اجازات التطييقية أّن ت�و���م التطييق  لم �ساهم �� 

وياب املتا�عة والتأط�� إ�� ذلك  وأرجعوا .تطو�ر معارفهم ومهارا��م بما يدعم فرص حصولهم ع�� شغل

 . من قيل املؤسسة ا�جامعية
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ع�� الت�و�ن بالتداول كش�ل من أش�ال  املذ�ور آنفا 2008لسنة  3123ول�ن نّص امر عدد 

نبالقدر ال�ا�� حيث  اعتمادهالتدر�ب �� الوسال امل�ي فقد تيّ�ن من خالل استييان عدم 
ّ
          لم تتمك

من حام��  % 95من املؤسسات ا�جامعية من تأم�ن هذا النمال من التدر�ب ولم ينتفا به  % 87

الت�و�ن بالتداول �عت�� اسلوب ار�� لتحقيق  أّن بوأفادت الوزارة . اجازات التطييقية املستجو��ن

  و�� أّن  ،مهننة فعلية ملسالك الت�و�ن
ّ
� ب��اء تتم�ّ  معنية�� جهات  شروط تأمينه تظل و�� متوفرة إال

 . محدودةنسب تأط�� مح��مة و�� اختصاصات �النسيج اقتصادي و 
 

 ابازات التطبييية �� إطار البظاء املش��ك -3
 

ه يمكن باملذ�ور آ 2008لسنة  3123ينّص امر عدد 
ّ
تفاق ما املحيال امل�ي الانفا ع�� أن

 .تدقيق التخّصص �� السداسي�ن ا�خامس والسادس قصد إحدا  إجازات تطييقية باليناء املش��ك

إ�� تكريس اهداف التنمو�ة الوطنية املتعلقة بتعز�ز �شغيلية خر���  هذا النوع من اجازاتو��دف 

 . التعليم العا�� وتحقيق مالءمة أك�� ب�ن مسالك الت�و�ن ا�جام�� واحتياجات الفعلية لسوق الشغل
 

املنار  اجازات التطييقية باليناء املش��ك �� �ّل من جامعات تو�س وتو�س عدم توفر  وتيّ�ن

انفتاح هذه ا�جامعات ع�� املحيال  �عكس صعو�ةوالق��وان وجندو�ة وا�جامعة اف��امية وهو ما 

  .�شر�ك املهني�ن �� الت�و�ن لتعز�ز �شغيلية خر�ج��امعف اقتصادي و 
 

0T30Fاجازات التطييقية باليناء املش��كمقار�ة اهداف املتعلقة بإحدا   مكّنتو 

(1)
0T ما 

ا�جامعات وادارة العامة للدراسات اجازات �� هذه نجاز جيل تراجا �سية إانجازات من ��

 .2013سنة �� %  71,11إ�� �سية  2011لسنة  % 78التكنولوجية من 
 

لم تتجاوز �سية حيث  اجازات التطييقية باليناء املش��كولم يتّم تفعيل عدد من هذه 

. 2013و 2012سن�ي  �� % 29لت��اجا إ��  2011�� سنة  % 78هذا النمال من الت�و�ن ا�جام�� تفعيل 

عدم ال��ام املهني�ن بتعهدا��م املتعلقة خاصة بتأط�� ال��بصات و�توف�� فرص التشغيل و�رجا ذلك إ�� 

 . اجازات�و�ن �� �عض مما أّدى إ�� �عليق الت
 

سنة �� طاليا  946من وتراجا عدد الطلية امل�ّجل�ن �� اجازات التطييقية باليناء املش��ك 

كما تراجا عدد ا�خر�ج�ن  .2013سنة �� طاليا  237ليصل إ��  2012سنة �� طاليا  536إ�� و  2011

أي  2013سنة �� خر�جا  137و 2012سنة �� خر�ج�ن  309إ��  2011سنة �� خر�جا  473من 

إجازة  26وتجدر اشارة �� هذا الصدد إ�� أّن الوزارة أحدثت . قارب النصفيسنوي  بانخفاض

                                                           
ب�ن الوزارة من جهة وا�جامعات وادارة العامة للدراسات التكنولوجية من جهة  2013 - 2010عقود الت�و�ن واليحث للف��ة الر�اعية املمتدة ب�ن   (1)

 . أخرى 
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وقد بلغت �سية  2009-2008ا�جامعية نموذجية تطييقية باليناء املش��ك كدفعة أو�� خالل السنة 

ه  ،% 100ادماج امل�ي �خر��� هذه اجازات 
ّ
نتيجة معف التواصل ب�ن ا�جامعات واملحيال و و�� أن

 .لم تتم املحافظة ع�� هذه التجر�ة وتثمي��ا ياقتصاد
 

من املؤسسات ا�جامعية املستجو�ة إجازات تطييقية باليناء املش��ك خالل  % 80ولم تؤّمن 

. من املؤسسات اقتصادية املستجو�ة طلية �� هذا اطار % 80ولم تحتضن  ،2013-2011 الف��ة

عدم إعالمها بمزايا إحدا  اجازات عزوفها عن احتضان الطلية إ�� من هذه اخ��ة  % 56رجا أو 

   .التطييقية �� إطار اليناء املش��ك
 

أّن �عض املسالك املنجزة باليناء املش��ك �عرف صعو�ات ونقائص عدة بأفادت الوزارة و 

 إ�� أّدت إ�� عزوف عديد املشرف�ن عن مواصلة �سي��ها أو 
ّ
لة ع�� املتحصّ ل فتح �عض املسالك �عط

الشر�كة ع�� مواصلة  اقتصاديةتدهور جودة الت�و�ن أو عزوف املؤسسات إ�� التأهيل من الوزارة أو 

 .�� عملية الت�و�ن انخراط
 

 حفز  املبادرة لبعث املشاريع  و�رامج التكو�ن التكميلية  - ج
 

 القانون عدد 
ّ

واملتعلق بحفز امليادرة  2007د�سم��  27املؤرخ ��  2007لسنة  69حث

 ع�� التفتح وحملها ع��لد��ا التعليمية والت�و�نية ع�� �شر ثقافة امليادرة  اقتصادية باملؤسسات

من املؤسسات ا�جامعية ال�ي شملها طلب معطيات  % 60وتيّ�ن أّن . الشراكة ودعم اقتصادي محيطها

دت . 2013-2011ئدة طلي��ا خالل الف��ة �� الغرض لم تؤّمن برامج �� مجال �عث املشاريا  لفا
ّ
وأك

م��م لم ينتفعوا بت�و�ن �� مجال �عث  % 63خر��� التعليم العا�� أّن إ�� نتائج استييان املوّجه 

 . املشاريا
 

فة بالتعليم العا�� منذ سنة 
ّ
�� اعتماد الشراكة ما الوزارت�ن  2009وشرعت الوزارة امل�ل

امل�لفت�ن بالتشغيل و�الصناعة �� تنظيم مناظرة مل�افأة أفضل مخططات اعمال املنجزة من قيل 

سنة �� يا طال 2078من  هذه املناظرةوتيّ�ن تراجا عدد الطلية املشارك�ن �� . طلية ا�جامعات التو�سية

 . 2013سنة �� طاليا فقال  783و 2012سنة �� طاليا  1320إ��  2011
 

عت�� محامن املؤسسات آلية �عتمدها الوزارة ملرافقة خّر�ج��ا من ا�حامل�ن ألف�ار مشاريا 
ُ
و�

من   % 70 و�� أّن  .وإ�� ح�ن تجسيمهاوذلك من خالل تأم�ن أفضل الظروف لهم منذ مرحلة الفكرة 

ر لد��ا محامن مؤسساتاملؤسسات ا
ّ
 .�جامعية املستجو�ة ال تتوف
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�� إطار برنامج جامعية مؤسسة  170مؤسسة من جملة  84ترك�� خاليا إدماج م�ي ��  وتّم 

وقد لوحظ وجود اختالفات . دعم قطاعات ال��بية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� من أجل التشغيلية

ر . �� محتوى أ�شطة هذه ا�خاليا وهو ما �عكس وياب رؤ�ة مش��كة ومنيجية موّحدة لعملها
ّ
وال تتوف

 . معطيات حول عدد الطلية املستفيدين من أ�شطة هذه ا�خاليا
 

و�ساعد مراكز املهن با�جامعات �� دعم �شغيلية ا�خر�ج�ن من خالل تحديد املهن ذات 

التشغيلية العالية واملساهمة �� مراجعة برامج التدريس وتطو�رها وفق املهارات املطلو�ة من قيل 

ل�ن و�� تطو�ر عالقات الشراكة ما القطاع ا�خاص
ّ
ت مراكز مهن إال بخمس جامعا �عثولم يتّم . املشغ

و�� جامعات تو�س املنار وجندو�ة وسوسة والق��وان وقفصة إمافة إ�� املعهد العا�� للدراسات 

وذلك �� إطار برنامج �عاون ما الو�الة امر�كية للتعاون  2013التكنولوجية بزووان �� مو�� سنة 

 .�ع�  بتحس�ن �شغيلية ا�خر�ج�ن USAIDا�خار�� 
 

إ�� تمك�ن الطلية وا�خر�ج�ن من  "لدفا التشغيليةاد اشه" برنامج��دف  ،ومن جهة أخرى 

وقد  .وقد انحصرت هذه املجاالت �� انقل��ية واعالمية. متخّصصةا�حصول ع�� شهادات �� مجاالت 

ر إحصائيات ��ّم عدد املنتفع�ن ��ذا ال��نامج
ّ
من املؤسسات  % 70ولم تؤّمن . لوحظ عدم توف

وأشار نصف املستجو��ن من حام�� اجازات . يا لطلي��ا أو خر�ج��اا�جامعية املستجو�ة ت�و�نا تكميل

 .التكميلية وحفز امليادرة ليعث املشاريا لم �ساهم �� دفا �شغيلي��مبرامج الت�و�ن  إ�� أّن  التطييقية
 

تضّمن محورا خاصا  2025-2015مشروع إصالح التعليم العا�� للف��ة  أّن بوأفادت الوزارة 

 
ّ
ل�ن لرسم مقار�ة �شاركية بتعز�ز التشغيلية ينطلق من النقائص امل�جلة ع�� مستوى اليات واملتدخ

 . شاملة تضا التشغيلية وامليادرة ع�� رأس أولو�ات القطاع
 

 * 

 

*        * 
 

تطّور عدد ا�جامعات من  إذشهد قطاع التعليم العا�� تحّوالت عميقة ع�� مختلف اصعدة 

وتطّور عدد املؤسسات  2013-2012جامعة خالل السنة ا�جامعية  13إ��  1989سنة �� جامعات  3

عدد الطلية بمختلف مراحل  وارتفامؤسسة  198إ�� مؤسسة  36ا�جامعية خالل نفس الف��ة من 

إعادة هي�لة قطاع التعليم  ذلك استوجب وقد .ألف طالب 315 إ�� ألف طالب 42لعا�� من التعليم ا

لةالعا�� خاصة من حيث اطار القانو�  وال��تي�ي املنظم له وملختلف الهيا�ل 
ّ
ومن حيث  املتدخ

 . مراجعة أنظمة الدراسات
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حالت دون  وال�يدائرة املحاسيات  أهمية اخالالت والنقائص ال�ي خلصت إل��او�النظر إ�� 

فة بالتعليم العا��  فإّن بلوغ املستوى املطلوب للمنظومة ا�جامعية أهدافا وهي�لة وتصرفا، 
ّ
الوزارة امل�ل

شأ��ا أن تجعل منظومة الت�و�ن ا�جام�� �ستجيب من اصالحات الضرور�ة ال�ي  إدخالمدعوة إ�� 

وتت�امل فعليا ما م�ّونات املنظومة الوطنية لل��وض باملوارد  خر�ج��املتغ��ات محيطها وتدعم �شغيلية 

 . اليشر�ة
 

ترشيد حوكمة منظومة  ،وقد �ان الهدف من وما نظام تصرف مي�ي ع�� القدرة ع�� اداء

املساءلة حول حسن  وتكريسصة لهذا القطاع التعليم العا�� وممان شفافية استعمال املوارد املخصّ 

 جملة من إدارة مشروع تطو�ر منظومة التصرف �� امل��انية حسب اهداف واجهتوقد . استعمالها

التمديد ��  تّم ول�ن . نقائص أّدت إ�� التأخ�� �� إنجازه و�� تحقيق الفائدة املرجوة منهالصعو�ات و ال

 بخمس سنوات إمافية  ة املشروعمّد 
ّ
�� إرساء املنظومة وفقا لالل��امات  املى�ي قدماه يتعّ�ن فإن

بإرساء نظام رقابة داخلية وتيقى الوزارة مطالية . املضيوطة ل�ل مرحلة وتوف�� الشروط الالزمة لذلك

د من جودة املعلومات  �ساعد ع��للم��انية 
ّ
اهداف املنشودة والنتائج املحّققة بما يتيح  حول التأك

 .  القدرة ع�� اداء لتقييماستغاللها 
 

خصوص الت�و�ن ا�جام��، بتكثيف الت�و�ن الييداوو�� وتو��ي دائرة املحاسيات �� 

ساتذة ا�جامعي�ن و�إيجاد مز�د من التوازن ع�� مستوى توزيا إطار التدريس ا  منلمنتدب�ن ا�جدد ل

 س�� التدريس و�ضيال إجراءاتإح�ام ا�جام�� و�توف�� الينية اساسية من فضاءات وتجه��ات تضمن 

كما تو��ي  .مسار تأهيل املؤسسات ا�جامعية سسناد الشهادات العلمية بمز�د من الدقة وال��ام ��ا

تشر�ك الهيا�ل الييداووجية باملصا�ح ب تّم إجراؤهي إجراء تقييم شامل لنظام الدراسة إمدب الدائرة

ر ترك�� الهيئة الوطنية كما يتعّ�ن استيفاء مسا. املركز�ة للوزارة و�ا�جامعات و�املؤسسات ا�جامعية

للتقييم وممان ا�جودة واعتماد وتفعيل دورها �� القيام باسصالحات الالزمة ع�� مستوى منظومة 

الت�و�ن ا�جام�� ودعم استقاللي��ا باسمافة إ�� العمل ع�� إعداد مرجعية وطنية لضمان ا�جودة 

 .بالتنسيق ما مختلف الهيا�ل الييداووجية
 

تدعو دائرة املحاسيات إ�� مرورة ت�افل ا�جهود ب�ن  ،ر��� التعليم العا��ولدفا �شغيلية خ

الهيا�ل املتدخلة للقيام بالدراسات الكفيلة بمالءمة الت�و�ن ما ا�حاجيات الفعلية لسوق الشغل 

نجاعة ع�� أ�شطة اعالم والتوجيه نحو اختصاصات ذات التشغيلية العالية وتنمية ال مز�دوإمفاء 

تمت�ن الشراكة ب�ن املؤسسة ا�جامعية ومحيطها ة إ�� الوزارة مدعوّ  كما أّن . ت التطييقية للطالباملهارا

ر فرصا لل��بص وللت�و�ن بالتداول واندماج 
ّ
وإ��  �� الوسال امل�يلفائدة الطلية اقتصادي بما يوف

وخاليا ادماج امل�ي تدعيم اليات و�رامج الت�جيا ع�� �عث املشاريا وترك�� محامن املؤسسات 

 .ومراكز املهن لتسو�ق مؤهالت خر��� التعليم العا�� وحفز روح امليادرة لد��م
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دت الوزارة بأّن 
ّ
 ب�ّل دقةيمثل أهم اولو�ات ال�ي تم تضمي��ا امل�جلة نقائص التال��  وقد أك

والذي تمت ) 2025-2015(باملخطال اس��اتي�� سصالح منظومة التعليم العا�� واليحث العل�ي 

 .2015جانف   05املصادقة عليه من قيل مجلس ا�جامعات �� دورته املنعقدة �� 
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 رّد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

شمل التقرير الحالي لدائرة المحاسبات إبداء عدة مالحظات وإبراز لنقائص مختلفة 

وتعلقت هذه . والبحث العلميبهدف تقييم تنفيذ سياسة الدولة في قطاع التعليم العالي 

 : المالحظات أساسا بالمحاور اآلتية
 

 .تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف -01
 .الجامعيمنظومة التكوين  -02
 .تشغيلية خريجي التعليم العالي -03

 

وقد قدمت مختلف الهياكل بالوزارة عناصر األجوبة عما ورد ضمن التقرير 

ن االعتبار التوضيحات المذكورة وإعداد التقرير الحالي األولي للدائرة وتم األخذ بعي

 . بصيغته النهائية

 

وتؤّكد الوزارة أّن تالفي ما ورد من نقائص يمثل أهم األولويات التي تم تضمينها 

-2015(بصفة مدققة بالمخطط اإلستراتيجي إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 

الوطنية إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  وهو تتويج ألعمال اللجنة) 2025

وقد تمت المصادقة على  2020-2016ويتم اعتماده عند إعداد الميزانيات ومخطط التنمية 

 .2015جانفي  05المخطط المذكور من قبل مجلس الجامعات في دورته المنعقدة في 

 

I-  بخصوص تركيز التصرف في الميزانية حسب األهداف 

 

تجدر اإلشارة إلى أن ما تضّمنه التقرير في هذا اإلطار يتطلب التأكيد على أّن 

المسؤول عن برنامج التعليم العالي لم يمارس صالحيته بالكامل نظرا لعدم صدور األمر 

المنظم لمشموالت رؤساء البرامج الفرعية وقد اعتمد مشروع إصالح التعليم العالي والبحث 

. ومختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي) الوزارة(بين الدولة العلمي آليات التعاقد 
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ولتسريع نسق تفعيل إرساء منظومة التصرف حسب األهداف تم تنظيم عدة دورات تكوينية 

وأّما بالنسبة لبعض األنشطة الهامة التي . لفائدة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي

مادها بمناسبة إعداد برنامج القيادة والمساندة باعتباره لم تغطيها المؤشرات فقد تم اعت

برنامجا أفقيا يعتمد أساسا على الوسائل علما وأن خصوصية برنامج التعليم العالي ال تمكن 

من تجاوز بعض مؤشرات الوسائل بالنسبة لبعض األهداف كما تم تشريك البرامج الفرعية 

 .ومراجعة أهداف ومؤشرات البرنامج 2016في حوار التصرف بمناسبة إعداد ميزانية 

 

تغير طريقة احتسابه ويتم في كل سنة بومن جهة أخرى يبّرر تغيير قيمة المؤشر 

. اعتماد اإلحصائيات النهائية المصادق عليها من قبل مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة

وتتم التعديالت في قيمة المؤشر بالنسبة لكل السنوات لضمان تناغم الوثيقة من الناحية 

ب هذا المؤشر ويمكن ، تم االتفاق نهائيا على طريق احتسا2016وبعنوان سنة . المنهجية

باإلطالع على بطاقات المؤشر  2013و 2012اإلطالع على التعديالت المسجلة خالل سنتي 

 .المضمنة بالمشروع السنوي للقدرة على األداء

 

وإجماال فإّن وحدة التصرف حسب األهداف بالوزارة تعمل على تالفي ما تم 

تغيير نموذج التصرف في قطاع  التعرض إليه من نقائص وتساهم بصفة فعلية وفعالة في

 .التعليم العالي والبحث العلمي لتأكيد تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة

 

II- منظومة التكوين الجامعي 
                                                                                                       

محدودية اإلنتداب في بعض االختصاصات شملت المالحظات في هذا الخصوص 

المعروفة بقلة عدد المرشحين وانعدامها في اختصاصات أخرى مما يؤثر بصفة سلبية على 

ولتالفي . مستوى تأطير الطلبة وتكوينهم من جهة وقيمة الشهائد المسلمة من جهة أخرى

التعليم العالي هذه الصعوبات تعمل الوزارة حاليا على تفعيل ما ورد ضمن مشروع إصالح 

 ".مؤسسة التكوين البيداغوجي" والبحث العلمي وخاصة بالجزء المتعلق بـ 
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أما بخصوص البنية األساسية الجامعية فإن أسباب التعثر في إنجاز عديد المشاريع 

من عراقيل لم تمكن من تواصل األشغال في  2011يعود إلى ما عرفته البالد منذ سنة 

لمكّون األول في إنجاز مشروع دعم إصالح منظومة التعليم علما وأن ا. ظروف عادية

لم يتضمن إحداث وإنما برمجة مؤسسات هي موجودة غالبا بفضاءات  PARES II)(العالي 

وهو نفس التمشي الذي تم اعتماده خالل سنة . على وجه الكراء ليتم بناء مقرات خاصة بها

 .مؤسسات جامعية ال إحداثها 4من حيث إلغاء برمجة  2011
 

وعمليا تضمن المخطط اإلستراتيجي إلصالح منظومة التعليم العالي والبحث 

لتصور كيفية مراجعة الخارطة الجامعية  )4الهدف العام عدد (العلمي جزاءا مخصصا 

وسياسة إحداث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتلتزم الوزارة 

 .إنجاز مشاريعها سواء المتعلقة بالبنايات أو التجهيزات باستحثاث نسق

 

كما تعمل الوزارة على متابعة أعمال لجان الصفقات المتعهدة بمشاريع البناءات أو 

التجهيزات وذلك قصد اختصار اآلجال واستيفاء مختلف اإلجراءات اإلدارية في أحسن 

 .ات التابعة لهااآلجال لتحسين أداء الوزارة والجامعات ومختلف المؤسس

 

وفيما يتعلق بالمالحظات التي تم إبداؤها حول تأهيل الشهادات الوطنية في اإلجازة 

ترتكز باألساس على طلب " مستندية"صلب نظام إمد، فإّن المنهجية المعتمدة باعتبارها 

المجالس العلمية بالمعاهد والكليات والجامعات وهو ما يؤكد دور الهياكل البيداغوجية في 

إسناد الشهادات الوطنية تحت مراقبة اللجان القطاعية المختصة وهو دور ال يمكن 

االستعاضة عنه وإنما تأطيره ومراقبته من قبل الهيئة الوطنية للتقييم واالعتماد والجودة 

بتقييم بعض مسالك التكوين والشهادات المرتبطة بها علما  2015والتي تعهدت خالل سنة 

ة تم مناقشتها في عدة مناسبات في إطار مجلس الجامعات والذي أقر وأن المنهجية الحالي

مواصلتها في انتظار مراجعة معمقة في إطار التمشي المعتمد والمتعلق بدعم استقاللية 

 .الجامعات
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 التكوين في إطار الشهادة الوطنية لإلجازة صلب نظام إمد -
 

العلمي هدفا أوال تمثل  وضع المخطط اإلستراتيجي إلصالح التعليم العالي والبحث

في تحسين جودة التكوين الجامعي والتشغيلية للخريجين ودقق آليات تحسين نظام تكوين 

الطلبة وتقييمهم وقد أخذ بعين االعتبار النقائص المذكورة عند التعرض لنظام إمد وقواعد 

 .ارة إليهالتقييم واالرتقاء في الشهادة الوطنية مع وضع سقف زمني لمعالجة ما تمت اإلش
 

فإّن الوزارة تعكف " سليمة"وبشأن منظومة التصرف في اإلجازة والماجستير 

حاليا على دراسة إمكانية تطوير نظام معلوماتي مندمج يغطي كافة نشاط الوزارة ويربط 

بينها بآليات ضمان جودة التكوين الجامعي كما أّنه من الضروري اإلشارة إلى أّن الوزارة 

تعزيز تكوين خبراء " هج التكوين باعتماد معايير دولية من ذلك اقتراح بصدد مراجعة منا

 ".مرجعيين مؤسساتيين في نظام إمد ناشطين في كل قسم

وتجدر اإلشارة إلى أّنه تم تركيز وبصفة فعلية الهيئة الوطنية للتقييم وضمان 

ومرجعيات الجودة واالعتماد التي أنجزت مختلف آليات عملها وخاصة نظامها الداخلي 

التقييم المعتمدة مما مّكنها من دراسة عديد الملفات من ذلك إبداء الرأي حول تحويل صبغة 

الجامعة االفتراضية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات 

صبغة علمية وتكنولوجية وذلك بإجراء تدقيق شامل لمختلف أنشطة الجامعة المذكورة 

 .مدينبواسطة خبراء معت

 

III- دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي 
 

 الهياكل المتدخلة في دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي - أ
 

 الدراسات والتخطيط -
 

تؤّكد الوزارة إنجاز عملية مسح متعلق بمتابعة خريجي التعليم العالي إالّ أّن مكتب 
الدراسات الخارجي الذي تم تكليفه بتحليل البيانات وتقديم رؤية على أساس نتائج عملية 
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وتنكّب . المسح لم يقم باإليفاء بالتزاماته التعاقدية مما أدى إلى فسخ العقد المبرم في الغرض
. حاليا على تحيين عملية المسح وإنجاز الدراسات المرتبطة بذلك في أحسن اآلجال الوزارة

ولإلشارة فإّن المخطط اإلستراتيجي تضّمن عدة برامج تتعلق بمالئمة التكوين مع حاجيات 
جرد حاجيات المؤسسات االقتصادية في المهارات وحاجيات التكوين في "المجتمع من ذلك 

ل سنتين وضرورة مالءمة مناهج مشروع التكوين وبرامجه مراصد القطاعات وذلك خال
-2016كما أن مشروع مخطط التنمية " في مختلف المسالك مع المتغيرات الوطنية والدولية

تتضمن إعادة النظر في منظومة التخطيط واإلحصاء بالوزارة عبر دعم مكتب  2020
لتحسين المساعدة على  الدراسات والتخطيط وربطه بالمراصد المنتصبة بالجهات وذلك

 .اتخاذ القرار
 

 اإلعالم والتوجيه نحو االختصاصات ذات التشغيلية العالية -
 

تؤّكد الوزارة ما ورد ضمن التقرير بهذا الخصوص وهو السبب المباشر إلثارة 

هذه اإلشكاليات وبرمجة إمكانيات حلول لها بالمخطط اإلستراتيجي المذكور سلفا حيث 

منصات قارة، تبادل بين الفاعلين ( ز منظومة إعالمية جول المهن إنجا"تضمن ضرورة 

 ".تحدد المهن ذات القيمة المضافة العالية) المعنيين

أّما بالنسبة النفتاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المحيط االقتصادي فقد 

كامال حول تضمن المخطط اإلستراتيجي إلصالح التعليم العالي والبحث العلمي محورا 

تعزيز الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي في مختلف مراحل التكوين 

وهي في مجملها تأتي لتجاوز ما تمت . مع برامج مضبوطة من حيث المضمون واآلجال

مالحظته من ضعف متابعة إنجاز برامج التكوين التطبيقي من خالل العمل على تعزيز دور 

ودعم مراكز المهن ) مراكز تفريخ، محاضن، أقطاب تكنولوجية(سندة هياكل الدعم والم

 .وإشهاد الكفاءات

 

 اإلجازات التطبيقية في إطار البناء المشترك -
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تسجل الوزارة مجموعة النقائص في هذا اإلطار وخاصة تراجع عدد الطلبة 

فضى إلى والخريجين من مسلك اإلجازات التطبيقية في إطار البناء المشترك وهو ما أ

إجماع المتدخلين والمعنيين بإصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على إدراج 

وخاصة دعم البناء المشترك لمسالك " في التكوين الجامعي ... لتحسين البعد" محور خاص 

التكوين والذي تضمن خاصة مأسسة الشراكة بين الجامعة والمؤسسة على المستويات 

والمحلية وإحداث آلية ناجعة تسمح للجامعيين من القيام بتربصات  الوطنية والجهوية

 .وفترات إقامة بالمؤسسات االقتصادية

 
 حفز المبادرة لبعث المشاريع وبرامج التكوين التكميلية  -ب
 

مركزا للمهن  20مواصلة تركيز أكثر من  2015تم في هذا اإلطار خالل سنة 

كما وتسعى الوزارة إلى حفز المبادرة وبعث المشاريع عن طريق . بمختلف الجامعات

اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك التونسي للتضامن قصد تنمية 

سبتمبر  03القدرات والكفاءات التقنية والعلمية لخريجي المؤسسات الجامعية مؤرخة في 

 .وإتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل 2015
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 رّد وزارة المالية
 

في البداية تعرب وحدة التصرف حسب األهداف لتركيز منظومة التصرف في 

ميزانية الدولة لدى وزير المالية عن شكرها لدائرة المحاسبات لقبولها إنجاز مهمة تدقيق 

" التعليم العالي : التعليم العالي والبحث العلمي القدرة على األداء على مستوى وزارة 

وإّن مصالح ). الجزء المتعلق بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف(

مهمة تدقيق القدرة على األداء في مرحلة التركيز  وعي تام بخصوصية وزارة المالية على

ل عدم استكمال األطر التدريجي لمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف وفي ظ

 .التي يمكن أن ترفعها" بمحدودية النتائج"شريعية األساسية لهذه المنظومة والقانونية والت

 

 :ذلك أّن تجربة منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف تتم حاليا 

 

القانون األساسي الجديد للميزانية الذي سيكّرس (في ظل إطار قانوني مستقر  -

ات التي يقتضيها التركيز الفعلي للمنظومة الجديدة في طور االستكمال ومن القواعد واآللي

 ).2015المتوقع إحالة هذا المشروع لمجلس نواب الشعب للمصادقة مع موفى شهر أكتوبر 
في غياب أدوات التصرف لدى رؤساء البرامج من ذلك مثال عدم استكمال  -

ومة رقابة التصرف وغياب تطبيقات تركيز منظومة رقابة داخلية ناجعة وعدم تركيز منظ

إعالمية خاصة بمتابعة تنفيذ القدرة على األداء وعدم كفاية الصالحيات المسندة خاليا 

 .لرؤساء البرامج لتنفيذ ميزانية برامجهم بالحرية الالزمة
 

ومن ناحية أخرى، وبالرجوع إلى أغلب التجارب المقارنة في هذا المجال، فإّن 

 LOLF- GAR)على غرار (واالجتماعي لإلصالحات المتعلقة بالميزانية التأثير االقتصادي 

ال يتم معاينته إالّ بعد فترة زمنية طويلة نسبيا على وضع هذه اإلصالحات حيز التنفيذ 

وذلك نظرا الرتباط هذا النوع من اإلصالحات ) عشر سنوات على سبيل المثال بفرنسا(

الذي ال يقل أهمية على الجانب التقني لهذه ) اإلداريتغيير ثقافة العمل (بجانب ثقافي هام 

 .اإلصالحات
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أّما بخصوص مؤشرات القدرة على األداء، تقتضي منهجية ضبط المؤشرات 

 résultat(أو نتائج ) produit(المدرجة بوثائق القدرة على األداء اعتماد مؤشرات منتوج 

intermédiaire (إما مؤشرات : صناف التالية خاصة بأهداف البرامج العمومية من األ

وهو ما يستثني المؤشرات الخاصة بأنشطة البرامج مثال ذلك  ،فاعلية أو مؤشرات جودة

مؤشرات حول مشاريع البناء والتوسعة والصيانة وتدعيم التجهيزات التي من الممكن 

ية إدراجها ضمن جداول قيادة داخلية لمتابعة أنشطة البرنامج وليس ضمن المشاريع السنو

 .للقدرة على األداء

 

وبخصوص دور المؤسسات الجامعية في مجال تحقيق القدرة على األداء، فإّن 

 ."التعاقد" اآللية الحالية المعتمدة ترتكز على مبدأ 
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