
 

 

 
 

 ات، واحلوكمةولوي  ؤية، األالر   - لبحث العلميمتكاملة للنهوض با حنو سياسة وطنية
 

لنهوض اهلادفة اىل حتقيق ا الدولة سياسةل حد الرّكائز األساسّيةلعلمي ألبحث ااميّثل 
ت ، وخدماحملاور تتلّخص يف مؤّسسات مبتكرةي وذلك ضمن رؤية ثالثية ااالقتصادي واالجتماع

ساهم يف خرجات البحث العلمي أ  تملميكن اذ  عمومّية عصريّة وجمددة، وجهات مبتكرة وجمّددة.
اجياد حلول يف يف خلق الثروة ومواطن الشغل و و ة، سات وبقدرهتا التنافسيّ املؤسّ  بإنتاجّيةهوض النّ 

  ةخلدمات العموميّ يف تطوير ا، كما ميكن أ  توّظف اجملتمعّيةة و ة واالمنيّ مبتكرة للتحديات البيئيّ 
وتساهم يف بلورة ن املوارد الطبيعية قطاب تنافسية تثمّ أخلق  ، باإلضافة اىلو النقل والصحة كاإلدارة
  الّداخلية و الّساحلية على حد الّسواء. للجهاتة رؤية تنمويّ 

وا  كانت منظومة البحث العلمي والتجديد تتضّمن عددا هاّما من االجيابّيات ونقاط القوة، 
ال ا  عددا أكرب من العراقيل حتول بني الكفاءات التونسّية الّنشطة يف هذا اجملال وبني حتقيق املنشود، ا

را لعدم تطابق ى اىل تشّتت اجملهودات واملوارد وتفويت الفرص نظدّ الواضحة مما أؤية هلا غياب الرّ وأوّ 
ضافة اىل ضعف منظومة ولويات الوطنية وغياب التكامل فيما بينها، باإلانشطة البحث مع األ

التقييم، وغياب مرونة التصرف يف هياكل ومراكز البحث، عالوة على االفتقار اىل منظومة حتفيز 
طر تثمني نتائج البحث ممّا ادى اىل فتور العالقة بني هياكل ليات وأوضعف آناجعة للموارد البشرية، 

 واالجتماعي.سيج االقتصادي البحث والنّ 
ورغم  جديد على تشخيص مواطن اخللل،ني مبنظومة البحث والتّ املهتمّ  فق جلّ يتّ  يف حنيو 

احللول العملية إلصالح املنظومة   ّ تعّدد الّدراسات اليت حتّدد نقاط الضعف وفرص التطوير، اال أ
وباعتبار استكمال عدة   يف انتظار التنزيل على أرض الواقع مما فّوت على بالدنا فرصا عديدة.التزال 

ح التعليم العا ي والبحث اصالودفعا ملشروع ، ة يف الفرتة االخريةات قطاعيّ ع اسرتاتيجيّ وزارات وض
أ  نطلق مبادرة هتدف باألساس اىل تأليف هذه املخرجات والبناء عليها،  ال يسعنا اليوم االّ ، العلمي

      
 

 



للمخطط التنموي وفق جتسيدا و  اص واجملتمع املدين ذات العالقة،باالستئناس مببادرات القطاع اخل
الرامية اىل ايالء التكنولوجيات احلديثة واملبادرة اخلاصة  ات العامة حلكومة الوحدة الوطنيةلتوجها

 .والبحث العلمي دورا مركزيا يف حتريك عجلة التنمية
د أولويات مشرتكة وواضحة وضع لبنة أوىل حنو حتديوهتدف هذه املبادرة بالتحديد اىل 

 تعتمدللبحث العلمي على املدى املتوّسط يف خمتلف القطاعات خدمة للتكامل و النجاعة، على ا  
نظومة التقييم والتمويل والتحفيز بغرض توحيد اجملهودات واملوارد خدمة كاطار ملولويات  هذه األ

توحيد التصورات وتأليفها للخروج  كما هتدف هذه املبادرة كذلك اىل لألهداف الوطنية املشرتكة.
مبقرتحات عملية للنهوض حبوكمة منظومة البحث العلمي وباخلصوص يف جماالت التقييم والربجمة 

 حفيز، باإلضافة اىل العالقة بني هياكل البحث واحمليط االقتصاديف والتّ والتمويل، ومنظومات التصرّ 
 واالطار العام لتثمني نتائج البحث. واالجتماعي
الصة خبا  كم يف االبّ مدّ نجاح هلذه املبادرة التشاركية، سنحىت نضمن أوفر حظوظ الو 
ز معكم حىت جنهّ  ة التنسيقتوىّل مهمّ اليت أجنزت يف السنوات االخرية، كما سن التشخيص دراسات

 .حتظى بوفاق واسع مة يف اعداد مقرتحات بّناءةأحسن الظروف لالستفادة من مسامهاتكم القيّ 
ظم يف اطار املبادرة تقاءات اليت ستنيف اطار اللّ  قاء بكم يف املستقبل القريب،اللّ  وعلى أمل
وهللا  فائق االحرتام والتقدير.للبحث العلمي، تفّضلوا بقبول متكاملة وطنية  سياسةالتشاركية لوضع 

 و ي التوفيق.
 

  

 خليل العميري

 ف بالبحث العلميل  المكي والبحث العلمي ملدى وزير التعليم العل كاتب الدولة

 

                    


