جامعة صفاقس

التقرير اخلتامي مللتقى

اخلميس  29جانفي 2015

حول

"من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إىل مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية
وتكنولوجية"

بعد الرتحيب باحلاضرين قام السيد الكاتب العام
جلامعة صفاقس لطفي السالمي ،رئيس اجللسة بتقدمي
اللقاء ووضعه يف إطاره وبني باخلصوص أن سلسلة
لقاءات أيام اخلميس تتمحور يف إطار إصالح
منظومة التعليم العايل بصفة عامة ويتنزل لقاء اليوم
بصفة خاصة يف إطار التباحث حول آليات إرساء
مزيد من االستقاللية واملرونة يف التصرف اإلداري
واملايل .وقدم السيد رئيس اجللسة بسطة عن موضوع
اللقاء مث وضح جدول األعمال وقدم املتدخلني
وموضوع املداخلتني.
مث أحال الكلمة للسيد حامد شاكر ليقدم املداخلة األوىل
حول النصوص القانونية املنظمة للمرور إىل مؤسسة عمومية
ذات صبغة علمية وتكنولوجية:
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وقد ركز املتدخل على األمر عدد 3581لسنة  2008املؤرخ يف
نوفمرب  2008املتعلق بضبط شروط حتويل صبغة اجلامعات
ومؤسسات التعليم العايل والبحث و املؤسسات العمومية للبحث
العلمي إىل مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
واستعرض السيد حامد شاكر الشروط الواجب توفرها يف
اجلامعات مثّ يف مؤسسات التعليم العايل والبحث يف املؤسسات
املتدخل إىل
للتحول إىل  EPSTوخلص ّ
العمومية للبحث العلمي ّ
تتمحور أساسا حول:
مجلة من اإلشكاليات
ّ
 oنظام قانوين غري مكتمل
 oهل أن تغيري الصبغة كايف لإلستقاللية وجودة التصرف
 oهل هناك تأثري فعلي على التسيري اإلداري ؟
 oضرورة هيكلة جديدة ونظام وظيفي جديد.
21

 أحال السيد رئيس اجللسة الكلمة للسيد عبد هللا شورى الكاتب العام ملركز البيوتكنولوجيا
الرقابة االّحقة " وتناول
الرقابة السابقة إىل ّ
بصفاقس الذي ق ّدم مداخلة حول موضوع " من ّ
باخلصوص جتربة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس.
 أفاد السيد عبد هللا شورى أ ّن حتويل صبغة مركز البيوتكنولوجيا متّ يف  1جانفي ( 2011يف
ظرف  10أيام من تاريخ إعالم املؤسسة بذلك)
بني السيد عبد هللا شورى أن اإلستقاللية تقتضي أن
تكون لسلطة اإلشراف قواعد جديدة يف تقاسم األدوار
عرب :
 oالتصرف باعتماد مبدأ املساءلة الالحقة
 oاإلخنراط يف سياسة ال ّدولة يف اجملاالت ذات الصلة
عرب عقود الربامج.
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الضرورية لتحقيق اإلستقاللية وإرساء املساءلة
يتم مراجعة التصوص ّ
لكن يف مقابل ذلك مل ّ
الالّحقة ووضح املتدخل درجات اإلستقاللية يف املركز :
اإلستقاللية املالية  :ليست فعلية يف ظ ّل عدم مراجعة النصوص
املوارد البشرية  :ليست هناك مرونة للعمل مبا هو موجود
يف النظام التعاقدي  :عدم إسناد املوارد البشرية الالّزمة
اقتناء املع ّدات العلمية  :ضرورة املرور عرب األمر املنظم للصفقات العمومية
التصرف اإلداري املايل عرب هجوود التطوير
لكن هناك بعض التحسني على مستوى  :جودة ّ
مومتوا أو هجاالهتا وأهدافوا ومجلة املسارات
املستمر من طرف املؤسسة اليت تضبط لنفسوا ّ
األفقية واملوارد الواجب توفرها لتحقيق األهداف واملؤشرات الضرورية لقيس األداء.
التحول إىل مؤسسة ذات صبغة
وخلص
الضمانات ّ
املتدخل إىل ضرورة توفري ّ
ّ
الضرورية قبل ّ
علمية وتكنولوجية.
اخلالصة :
مكتسبات

حتديات

نتائج

املساءلة االحقة اعتماد اجمللة استقاللية دون املنتظر
التجارية

ضرورة
الضرورية

اصدار

النصوص

التصرف املايل عرب بعض العينات بطلب من السيد
وقام
ّ
املتدخل بتقدمي شوادات حول طريقة ّ
رئيس اجللسة.
مثّ فتح اجملال للنقاش وكانت أهم املداخالت كالتايل :
حممد حمفوظ ّ :بني أن اإلنتقال حنو  EPSTمي ّكن على األقل من جتاوز عقبيت
 السيد ّ
كل احلاالت تبقى املؤسسة مؤسسة عمومية ال جيب أن
متدخلني خارجني ولكن يف ّ
يكون اإلنتقال هو املكافأة لكن جيب إعداد النصوص الضرورية .
 السيد ناصر البحري:
وضح أ ّن التغيري ليس إال وسيلة أو آلية وليس هدف يف ح ّد ذاته كان من األجدر نقاش
ّ
مكوناهتا.
املنظومة يف ح ّد ذاهتا جبميع ّ
 السيد جنيب بوثلجة :
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ركز على ضرورة توضيح دور املتدخلني وعلى املراقبة الالّحقة
مقرري
وعلى إثر النقاش قام رئيس اجللسة بإحالة الكلمة إىل السيدين سليم دمق ّ
وحممد اجلراية ّ
اجللسة لتلخيص اللقاء وتالوة التوصيات املنبثقة وكانت التوصيات على النحو التايل:
التوصيات :

الصلة ملزيد اإلستقاللية وإلرساء منظومة متكاملة مت ّكن من التفعيل
مراجعة النصوص ذات ّ
احلقيقي لهأهداف اليت من املفروض أن حتققوا الصبغة ذات العلمية والتكنولوجية
 حتويل الصبغة وحده ال يكفي ال ب ّد من هجوود داخلي من املؤسسة لتأهيل نفسواوأعواهنا عرب إرساء منظومة اجلودة وتغيري العقليّات.
 ضرورة مراجعة النظام اهليكلي يف إطار إصالح املنظومةتصرف وليس هدف يف حد ذاته
 مراجعة الشروط اجملحفة لكي يبقى  EPSTآلية ّ ضرورة تفعيل دور مجيع املتدخلني إلجناح التجربة و مزيد توضيح األدوار. ضرورة تقدمي مقرتحات من املؤسسات واجلامعة للمساةمة يف إجناح اإلصالح مقرتح فتح هجال النتقال تدرجيي لبعض املؤسسات عرب دفعات مع تقييم موازي ضرورة تقييم التجربة احلالية مبزاياها وعوائقوا إحداث جلان تعىن باإلصالح وتوحيد طرق العمل ممثلة من اجلامعة واملؤسسات تكثيف اإلجتماعات املشاهبة تفعيل دور اإلطار اإلداري يف املؤسسة -ضرورة التحسيس األوسع جلميع املتدخلني.
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