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امليثاق اجلامعيّ
توطئــة
تـوفّـقـت اجلـامـعـة الـتـونـسـيّـة رغـم حـداثـة نـشـأتـهـا إلـى مـراكـمـة عـدد مـن املـكـتـسـبـات
اإليـجــابـيّــة وذلــك ف إطــار أدائـهــا ملـهــامـهــا املبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة ,مـسـجّـلــة بـعــض
التّراجعات ف الفترة األخيرة.
فـفـي مـرحـلـة أولـى جنـح اآلبـاء املـؤسّـسـون لـلـجـامـعـة الـتـونـسـيّـة ف وضـع قـواعـد
س ـل ـي ـمــة ل ـل ـت ـكــويــن اجلــام ـع ـيّ ,تــدري ـســا وب ـح ـثــا ,مبــا ســاهــم ف االرت ـقــاء بــال ـت ـح ـص ـيــل
املـعـرف كـمّـا وتـنـويـعـا وجـودة ,وف تـأهـيـل أعـداد مـتـعـاقـبـة مـن اخلـرّيـجـي أشـعّـوا عـلـى
اجملـتـمـع والـبـالد تـكـويـنـا وتـنـويـرا وبـنـاء ,مبـا اكـتـسـبـوه مـن فـكـر حـرّ نـاقـد وعـقـل بـاحـث
مـبـدع .وقـد آلـت إسـهـامـات عـدد مـن اجلـامـعـيـي الـتـونـسـيـي وإشـعـاعُـهـم إلـى تـتـويـجـهـم
على السّاحة الدوليّة اجلامعيّة وغير اجلامعيّة.
غ ـيــر أن املــرح ـلــة األخ ـيــرة شــاب ـت ـهــا م ـظــاهــر س ـل ـب ـيّــة تــراجــع م ـع ـهــا ألَ ـقُ اجلــام ـعــة
ودورها كقاطرة للتنمية الشّاملة واملستدامة بالبالد .ومن بي تلك املظاهر نذكر:
 املـفـارقـةَ الـواضـحـة بـي أقـلّـيـة مـتـنـاقـصـة مـن املـؤسّـسـات اجلـامـعـيّـة املُـمـيﱠـزةوأغ ـل ـب ـيّــة م ـت ـفــاق ـمــة مــن مــؤسّ ـســات تُ ـفــرز خ ـرّي ـجــي ب ـت ـكــويــن م ـتــراجــع وف
اختصاصات ضعيفة التشغيلية.
 اخل ـل ـلَ الــوظ ـي ـفــي ال ـنّــاجــم عــن عــدم االل ـتــزام بــامل ـعــاي ـيــر ال ـع ـل ـم ـيّــة ال ـضــروريّــةملـمـارسـة املـهـنـة ف حـقـلـي الـتـدريـس والـبـحـث ,ويـكـون ذلـك عـادة عـلـى عـالقـة
باإلخالالت املسجّلة عند انتداب األساتذة والباحثي وترقيتهم.
 س ـل ـع ـن ــة امل ـع ــرف ــة واس ـت ـف ـح ــال ظ ــاه ــرة ال ــدروس اخل ـص ــوص ـيّ ــة ف ال ــوس ــطاجلامعيّ.
وقـد أدّت هـذه املـظـاهـر إلـى تـراجـع املـردود الـنّـوعـي لـلـجـامـعـة وتـدحـرجِ اجلـامـعـات
الـتـونـسـيّـة عـلـى لـوائـح الـتـرتـيـب الـعـاملـيّـة .ويـعـود ذلـك لـعـدد مـن الـعـوامـل املـتـضـافـرة,
مـن أهـمّـهـا تـتـابـع اإلصـالحـات املُـسـقَـطـة وغـيـر املـدروسـة الـتـي لـم متُـكّـن مـن مـواجـهـة
الـتـحـديـات الـكـمـيّـة والـنـوعـيّـة داخـل اجلـامـعـة ,وذلـك ف ظـلّ نـظـام سـيـاسـي مـا انـفـكّ
يـنــزع نـحــو املــزيــد مــن االسـتـبــداد ومــا يــالزمــه مــن حــوكـمــة مــزعــومــة وتـضـيـيــق عـلــى
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احلـقـوق واحلـريّـات ,ومـنـهـا احلـريـة األكـادميـيّـة ,وتـواصـل األمـرُ عـلـى تـلـك احلـال إلـى
ما بعد قيام ثورة ديسمبر -2010جانفي .2011
اع ـت ـب ــارا ل ـك ـلّ ذل ــك أص ـب ــح اجمل ـت ـم ــع ع ـم ــوم ــا واألوس ــاط اجل ــام ـع ـيّ ــة ع ـل ــى وج ــه
اخلصوص قلِقي على مستقبل اجلامعة التونسيّة.
ودرءا ملـزيـد تـآكـل املـكـاسـب اجلـامـعـيّـة وسـعـيـا لـدعـمـهـا خـدمـة لـلـبـالد ولـكـلّ اجملـتـمـع
دافــع اجلــامـعـيّــون وممـثّـلــوهــم مبـخـتـلــف اجملــالــس والـهـيــآت ,إلــى جــانــب شـخـصـيّــات
جــامـعـيّــة اعـتـبــاريّــة عــن الـصّــرح اجلــامـعـيّ حـتــى يـظـلّ قــائـمــا ف أداء الــرســالــة الـتــي
شُيّد من أجلها ,ورائدا عبر القِيم التي يُشيعها ,ومُحرّكا لتنمية البالد وحتديثها.
ف ه ــذا اإلط ــار وإق ــرارا م ـن ـه ــا ب ــأنّ امل ـع ــرف ــة ق ـي ـم ــة ك ــون ـيّ ــة ,ب ــادرت اجل ـم ـع ـيّــة
الـتـونـسـيّـة لـلـدّفـاع عـن الـقـيـم اجلـامـعـيّـة مـنــذ أكـثــر مــن سـنـتــي بـتـنـظـيــم عــدد مــن
الـلّـقـاءات والـنّـدوات الـعـلـمـيـة بـعـدّة جـامـعـات تـونـسـيّـة شـاركـت فـيـهـا عـديـد الـكـفـاءات
من البالد التونسيّة ومن خارجها وذلك قصد بلورة هذا "امليثاق اجلامعيّ".
يـنـصّ املـيـثـاق عـلـى املـبـادئ والـقـيـم الـتـي يـجـب تـوفّـرهـا إلرسـاء قـواعـد الـسّـلـوك
الـسـلـيـم والـتـصـرّف الـرشـيـد والـتـعـامـل املـسـؤول بـي مـخـتـلـف مـكـوّنـات اجلـامـعـة حـتـى
تــؤدّي م ـهــامّ ـهــا ع ـلــى الــوجــه األك ـمــل ف إن ـتــاج امل ـعــارف وت ـب ـل ـي ـغ ـهــا ون ـشــرهــا بــالــداخــل
واخلـارج وتـفـعـيـلـهـا بـأرجـاء الـبـالد وف اجملـتـمـع .ولـقـد بـدأ الـتـفـكـيـر ف صـيـاغـة هـذا
املـ ـيـ ـث ــاق مـ ـب ــاش ــرة بـ ـع ــد ح ــدوث الـ ـث ــورة الـ ـت ــي أدخـ ـل ــت الـ ـب ــالد ف م ــرحـ ـل ــة انـ ـتـ ـق ــال
دمي ـق ــراط ــي م ــن س ـم ــات ـه ــا ض ـم ــان احل ــري ــات األك ــادمي ـيّ ــة وح ــري ــة ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي
مبقتضى دستور .2014
مي ـثّــل"امل ـي ـثــاق اجلــام ـعــي" مــرج ـعــا مُ ـك ـمّــال ل ـل ـقــوانــي ال ـتــي ت ـض ـبــط صــالح ـيــات
مـخـتـلـف الـهـيـآت واملـؤسّـسـات اجلـامـعـيّـة ,وواجـبـات مـخـتـلـف الـعـنـاصـر املـكـوّنـة لـلـوسـط
اجلـامـعـي وحـقـوقـهـا انـطـالقـا مـن الـدسـتـور ,مـرورا بـاملـعـاهـدات والـتـوصـيـات الـصـادرة
عـن الـهـيـآت األممـيّـة والـنـدوات الـدولـيـة املـتـعـلّـقـة بـقـطـاعـي الـتّـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث
ال ـع ـل ـمــي ,ووصــوال إلــى ال ـقــانــون امل ـن ـظّــم ل ـل ـجــام ـعــات وال ـقــوانــي األســاس ـيّــة اخلــاصّــة
مبـخـتـلــف املـهــن بــاجلــامـعــة واألنـظـمــة الــداخـلـيــة لـلـمــؤسّـســات .ويـتـمـيّــز هــذا املـيـثــاق
بـتـثـبـيـتـه ملـبـادئ وقِـيَـم أخـرى تـبـلـورت ف شـكـل أعـراف وتـقـالـيـد وأخـالقـيـات جـامـعـيّـة
يوحي بها الضمير األكادميي ويُقرّها اجملتمع اجلامعي.
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مبادئ امليثاق اجلامعيّ وقيمُه
ال ـق ـســم األول :ف م ـع ـنــى احلــريّــة األكــادمي ـيّــة واس ـت ـقــالل ـيّــة اجلــام ـعــة
وحوكمتها
 .1ف معنى احلرية األكادميية
هـي احلـريّـة املُـعـتـرف بـهـا لـلـجـامـعـيـيّ ف ممـارسـة الـتّـدريـس والـبـحـث والـتـأطـيـر
مب ـق ـت ـضــى قــواعــد أخــالق ـيّــة وم ـعــاي ـيــر أق ـرّت ـهــا األوســاط ال ـع ـل ـم ـيّــة الــدول ـيــة ط ـب ـقــا
لـتـوصـيـات الـنّـدوة الـعـامـة لـلـيـونـسـكـو لـسـنـة  1997اخلـاصّـة بـوضـع مـدرّسـي الـتـعـلـيـم
العالي والندوة العاملية حول التعليم العالي لسنة .1998
واحلـريّـة األكـادميـيّـة هـي ف جـانـب مـنـهـا امـتـداد لـلـحـريّـات واحلـقـوق األسـاسـيّـة
امل ـض ـمــونــة ل ـل ـمــواطــن ط ـب ـقــا ل ـلــدس ـتــور واملــواث ـيــق الــدول ـيّــة ,وال س ـيّ ـمــا م ـن ـهــا احل ـقــوق
املـتـعـلّـقـة بـالـتّـفـكـيـر والـتـعـبـيـر واالجـتـمـاع والـتـنـقّـل والـتـنـظّـم ,وكـذلـك حـق اجلـامـعـيّ-
امل ــواط ــن ف ال ـن ـق ــد وف االن ـخ ــراط ف ال ــدف ــاع ع ــن ق ـض ــاي ــا وأن ـش ـط ــة ذات ص ـل ــة
مبمارسته لوظيفته ,دون أن يَلحَق بشخصه تتبّع أو عقاب.
بـنـاء عـلـى كـلّ ذلـك يـتـمـتّـع الـبـاحـث واملـدرّس الـبـاحـث والـطـالـب الـبـاحـث ف إطـار
أدائهم ملهامّهم بجملة من احلريات اخلصوصيّة وهي:
 حـرّيــة الـبـحــث والـتــدريــس ومـنــاقـشــة الــدروس والـبـحــوث ونـشــرهــا وذلــك فم ـنــاخ مــن ال ـت ـســامــح واح ـتــرام االخ ـتــالف ف اآلراء ب ـع ـيــدا عــن ك ـلّ أش ـكــال
الرقابة والقيد.
 االنـفـتـاح عـلـى اجلـامـعـات األجـنـبـيـة بـتـبـادل األسـاتـذة والـطـلـبـة إللـقـاء الـدّروسوالقيام بالبحوث.
 االنفتاح على اللّغات والثقافات األجنبية. حـ ـرّي ــة املـ ـش ــارك ــة ف امل ــؤمت ــرات ال ــدولـ ـي ــة ح ــول اهـ ـتـ ـم ــام ــاتـ ـه ــم الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــةوالـبـيـداغـوجـيـة والـبـحـثـيـة والـسـفـر إلـى اخلـارج ,واسـتـخـدام شـبـكـة اإلنـتـرنـت
واملشاركة ف ملتقيات علميّة عن بعد.
 حرّية إجناز أعمال إبداعية وابتكارية.ويترتّب عن ذلك جملة من احلقوق تتمثّل ف:
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 احلــق ف م ـك ـت ـبــات مــزوّدة مب ـصــادر ومــراجــع م ـن ـوّعــة وكــاف ـيــة وبــوثــائــق ثــريّــةومُحيﱠنة ومبخابر تتوفّر على التجهيزات الضرورية إلجراء البحوث.
 احلـقّ ف الـنّـفـاذ إلـى املـعـلـومـة ومـصـادرهـا أيـنـمـا وكـيـفـمـا كـانـت ,مبـا ف ذلـكإج ــراء ال ـب ـح ــوث امل ـي ــدان ـي ــة واالس ـت ـق ـص ــائ ـي ــة ل ــدى اإلدارات وامل ــؤسّ ـس ــات
واملواطني.
 احل ـقّ ف ف ـضــاء جــام ـعــي ت ـتــوفّــر بــه شــروط ال ـســالمــة امل ـه ـن ـيّــة مــن م ـخ ـت ـلــفاخملاطر املمكنة ,خصوصا مبخابر الدّراسة والبحث.
 احلـقّ ف الـعـمــل واإلبــداع داخــل حــرم جــامـعــي تـتــوفّــر بــه شــروط احلـصــانــةاألكـادميـيـة مـن كـلّ أشـكـال االعـتـداءات الـتـي ميـكـن أن تـقـوم بـهـا أطـراف مـن
داخل املؤسسة ,أو من خارجها.
 ضـمـان وحـفـظ حـقـوق الـتـألـيـف وبـراءات االخـتـراع لـألعـمـال املـصـادق عـلـيـهـامن قِبل هيآت علمية مؤهّلة ف الغرض.
مـقـابـل ذلـك ,وكـمـا هـو الـشـأن بـالـنـسـبـة لـكـلّ حـريـة ,ال تـسـتـوف احلـريّـة األكـادميـيـة
كـلّ مـعـانـيـهـا وأبـعـادهـا إالّ بـعـدد مـن الـضـوابـط والـواجـبـات الـتـي تُـالزمـهـا ,فـيـكـون عـلـى
اجلامعيّ:
 إذكــاء الـفـكــر الـنـقــدي لــدى الـطــالــب وتـنـمـيــة مـلـكــات املـبــادرة واإلبــداع لــديــهوحثّه على االصداء برأيه.
 عــدم اسـتـعـمــال املـعـلــومــات الـتــي يـحـصــل عـلـيـهــا الـبــاحــث واملــدرّس الـبــاحــثوالطالب الباحث ف غير األغراض العلمية والبيداغوجية.
 االل ـتــزام بــال ـبــرامــج ال ـت ـكــوي ـن ـيــة وال ـب ـح ـث ـيّــة امل ـق ـرّرة س ـل ـفــا مــن قِ ـبــل ال ـه ـيــآتاملؤهّلة للغرض.
 االرت ـق ــاء امل ـس ـت ـم ـرّ مب ـح ـت ــوى ال ــدرس حت ـي ـي ـن ــا وت ـع ـم ـي ـق ــا ,وجت ــدي ـدُ ط ــرائ ــقالتدريس على ضوء املستجدّات العلمية التي جُرّبت فصحّت.
 اإلقــرار بــأه ـمّ ـيــة ال ـع ـمــل اجل ـمــاعــي وممــارس ـتُــه مــع زمــالء لــه داخــل ال ـق ـســمومـع زمـالء مـن األقـسـام واالخـتـصـاصـات األخـرى املـعـنـيـة ,داخـل املـؤسـسـة
وخارجها ,ملا يتيحه ذلك من فتح آفاق علمية أرحب وتالقح فكري أجنع.
 اإلق ــرار ب ــأه ـم ـيّ ــة ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي مب ـخ ـت ـل ــف أن ــواع ــه وم ـج ــاالت ــه ,ودوره فاالرتقاء مبستوى التعليم اجلامعي ومبستويات التعليم األخرى.
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 حـسـن اخـتـيـار مـوضـوع الـبـحـث حـتـى يـكـون طـريـفـا ,ونـتـائـجـه مُـفـيـدة لـلـبـشـريـةعــامــة وي ـح ـقــق إضــافــة ل ـت ـن ـم ـيــة ال ـبــالد خــاصّــة ,إن ب ـص ـفــة م ـبــاشــرة أو غ ـيــر
مباشرة.
 احلـرص عـلـى الـتـمـيّـز تـدريـسـا وبـحـثـا ,وعـلـى تـكـويـن مـدارس رائـدة ف مـنـاهـجالتعليم والطرائق البحثيّة.
 .2ف معنى استقاللية اجلامعة وحوكمتها
إن اس ـت ـق ــالل ـي ــة اجل ــام ـع ــة وح ـس ــن ح ــوك ـم ـت ـه ــا ك ـم ــؤسّ ـس ــة ,ت ـق ــاب ــل احل ــري ــة
األكــادميـيّــة الـفــرديــة وضــوابـطـهــا .فــال ميـكــن لـلـجــامـعــة أن تــؤدّي دورهــا كــامــال
وهــي ف حــالــة ت ـب ـع ـيــة ع ـضــويــة أليّــة س ـل ـطــة كــانــت ال ت ـع ـتــرف بــال ـف ـكــر احل ـرّ وال
بـحـريـة الـتـفـكـيـر .وذلـك ألن وظـيـفـة اجلـامـعـة هـي إنـتـاج املـعـرفـة الـتـي تـنـبـنـي عـلـى
تـعـدّد األفـكـار وتـنـوّعـهـا وتـنـطـلـق مـن بـحـوث مـوضـوعـيّـة ومـيـدانـيّـة بـغـايـة الـوصـول
إلى احلقيقة العلمية املؤسّسة للمعرفة الكونية التي جتمع اإلنسانية.
ل ـقــد س ـعــى ال ـنّ ـظــام ال ـس ـيــاســي ف بــالدنــا ف م ـنــاس ـبــات عــديــدة إلــى مــراق ـبــة
اجل ــام ـع ــة ب ـط ــرق ش ـتّ ــى أه ـمّ ـه ــا ف ــرض إص ــالح ــات م ـس ـق ـط ــة وغ ـي ــر ن ــاج ـع ــة
وال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـت ـص ـرّف احل ـرّ ,ممّ ــا أس ـه ــم ف ت ــراج ــع م ــردوده ــا
وأزاغها عن القيام مبهامّها األصليّة.
وب ـف ـض ــل ال ـن ـفَ ــس اجل ــام ـع ـيّ امل ــداف ــع ب ــاس ـت ـم ــرار ع ــن اس ـت ـق ــالل ـيّ ــة اجل ــام ـع ــة
حتـقّـقـت مـكـاسـب جتـلّـت مـبـاشـرة بـعـد الـثـورة ف إلـغـاء اجلـهـاز األمـنـي والـرّقـابـة
اإللـكـتــرونـيــة وتـعـمـيــم مـبــدإ االنـتـخــاب عـلــى جـلّ املــؤسـســات اجلــامـعـيــة لـيـشـمــل
مـخـتـلـف الـهـيـآت املـسـيّـرة لـهـا .كـمـا تـضـمّـن الـدّسـتـور إقـرارا بـجـمـلـة مـن احلـقـوق
واحلرّيات ف الغرض.
غـيـر أن املـكـاسـب الـتـي حتـقّـقـت لـفـائـدة اجلـامـعـة واسـتـقـاللـيـتـهـا تـبـقـى ف حـاجـة
ل ـت ـنــزيــل ف ـع ـلــي ع ـلــى أرض الــواقــع ,ي ـق ـطــع مــع ارت ـكــاســات املــاضــي ويُــرســي عــالقــة
جــديــدة بــي املــؤسّـســة اجلــامـعـيــة وسـلـطــة اإلشــراف تـقـوم عـلـى الـشـراكـة والـتـشـاور
والتنسيق .ويتمّ جتسيم االستقالليّة الفعليّة من خالل:
 إجــراء املـنــاظــرات لـقـبــول الـطـلـبــة الــراغـبــي ف الـتـسـجـيــل بـهــا; ويـكــون ذلــكعلى أساس الشفافية واملعايير العلميّة.
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 ان ـتــداب املــدرّســي ال ـبــاح ـثــي ض ـمــن األســالك ال ـقــارّة ,واألعــوان اإلداريــيوال ـت ـق ـن ـيــي وامل ـه ـنــدســي وال ـع ـمّــال الــذيــن حت ـتــاج ـهــم ح ـســب ال ـك ـفــاءة وع ـلــى
أساس الشفافيّة.
 ضبط برامج التدريس والبحث بعد التّشاور مع كلّ األطراف املعنيّة. اعتماد األساليب واملقاربات البيداغوجيّة األكثر جناعة. اعـتـمـاد مـبـادئ تـسـيـيـر إداري مـجـديـة وتـصـرّف مـالـي مـرن دون أن يـتـعـارضذلك مع قواعد احملاسبة العمومية ,باتّباع طريقة احملاسبة البعدية.
 تـطـعـيـم مـيـزانـيـة اجلـامـعـة مبـوارد خـصـوصـيّـة تـتـوفّـر لـهـا مـن إسـداء خـدمـاتت ـكــوي ـن ـيّــة ل ـفــائــدة م ـح ـي ـط ـهــا االق ـت ـصــادي واالج ـت ـمــاعــي ,دون الــوقــوع حتــت
وصـايـة اخلـواصّ ومتـويـلـهـم أو اخلـضـوع إلمـالءات الـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيّـة
واملاليّة الداخلية منها أو اخلارجيّة.
ويُـعـتـبـر اعـتـمـاد قـواعـد احلـوكـمـة الـرّشـيـدة الـضـامـن مـن الـوقـوع ف أيّ مـن أشـكـال
الـتـصـرّف احملـظـورة أو املـبـذّرة لـلـطـاقـات الـبـشـريـة ولـلـفـضـاءات بـاجلـامـعـة .ومـن أهـمّ
تلك القواعد:
 م ـبــدأ ال ـت ـس ـي ـيــر الــذاتــي ال ـت ـشــاركــي عــن طــريــق ان ـت ـخــاب مم ـثّ ـلــي األطــرافاملـعـنـيّـة سـواء أتـعـلّـق األمـر بـالـتـسـيـيـر الـعـلـمـي والـبـيـداغـوجـي أم بـالـتـصـرّف
املـالـي واإلداري ,مبـا يـعـطـي مـرونـة وسـهـولـة ف قـضـاء شـؤون املـؤسّـسـة ,مـن
نــاح ـيــة; وض ـمــانــات أك ـبــر مــن الــوقــوع ف اخل ـطــأ أو اجل ـنــوح ل ـل ـف ـســاد ,مــن
ناحية ثانية.
 أن تـكـون الـهـيـآت املـنـتـخـبـة املـشـار إلـيـهـا تـقـريـريـة ,وأن تـقـوم مبـتـابـعـة تـنـفـيـذاإلجراءات املتّخذة ف آجالها.
 اعـتـمـاد الـشـفـافـيّـة ف الـتّـعـامـل مـع مـخـتـلـف املـلـفّـات الـعـلـمـيّـة مـنـهـا واإلداريـةواملــال ـيّــة وإعــداد ت ـقــاريــر وم ـحــاضــر ف ال ـغــرض ون ـشــرهــا ,ث ـمّ وض ـع ـهــا ع ـلــى
ذمّة من يريد االطالع عليها.
 احترام مبدإ املساواة والتّناصف ف الهيآت التمثيليّة للمجتمع اجلامعي.كـمـا تـقـتـضـي احلـوكـمـة إفـراد جـزء مـالئـم مـن مـيـزانـيّـة اجلـامـعـة ومـن فـضـاءاتـهـا
لـألنـشـطـة الـثـقـافـيّـة والـريـاضـيّـة لـكـلّ مـكـوّنـاتـهـا الـبـشـريّـة ,وخـصـوصـا الـطّـلـبـة ,وأن
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حتـفّـزهـم عـلـى تـعـاطـي تـلـك األنـشـطـة مبـخـتـلـف الـوسـائـل واإلجـراءات ,مـادّة وتـأطـيـرا
وفُسَحا زمنية كافية ومتالئمة مع جداول األوقات.
كـلّ ذلـك بـفـضـاءات عـمـل وتـرفـيـه وظـيـفـيـة والئـقـة وف مـحـيـط سـلـيـم ومُـالئـم تـتـوفّـر
فيه الشروط الصحية ,ويرعاه اجلميع بالتّعهّد والتحسي.
بـحـيـث تـصـبـح احلـوكـمـة اجلـامـعـيّـة عـادة مُـكـتـسـبـة وسـلـوكـا ممُـتـلَـكـا ومتـشـيـا نـوعـيّـا
آللـيـة قـائـمـة بـذاتـهـا ومُـتـحـسّـنـة ,وف جنـاحـهـا وتـرشّـدهـا ضـمـان لـدمـقـرطـة احلـيـاة
اجلـامـعـيّـة وتـأمـي لـلـحـريـة األكـادميـيّـة وتـدعـيـم السـتـقـاللـيـة اجلـامـعـة ,مبـا يـعـطـيـهـا
قــدرة أكـبــر عـلــى تـفـعـيــل وظـيـفـتـيـهــا األخــريَـيْ :اسـتـشــراف املـسـتـقـبــل والـتـفـتّــح عـلــى
احملـيــط والـتـفــاعــل مـعــه ,بــدايــة بــاحملـيــط احملـلّــي .وذلــك انـطــالقــا ممّــا أقـرّه دسـتــور
جــان ـفــي  2014مــن ب ـعــث س ـل ـطــة م ـح ـلّ ـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة ت ـتــولّــى أمــر ال ـت ـن ـم ـيــة بــال ـب ـلــديــات
واجل ـهــات .وهــو مــا يُ ـه ـيّــئ اجلــام ـعــة ل ـت ـص ـبــح فــاعــال ذا وزن ف م ـح ـي ـط ـهــا امل ـبــاشــر
اقتصاديّا واجتماعيّا وثقافيا.
القسم الثاني :ف معنى املسؤوليّة وواجبات املهنة وأخالقيّاتها
تـتـداخـل هـذه املـعـانـي الـثـالثـة بـكـيـفـيـة يـصـعـب مـعـهـا إفـراد كـلّ واحـد مـنـهـا بـتـحـديـد
مـسـتـقـلّ عـن اآلخـريْـن :فـاملـسـؤولـيـة تـقـتـضـي مـعـرفـة دقـيـقـة بـالـواجـب )ديـونـتـولـوجـيـا(,
وهـذا األخـيـر هـو مـا تُـطـالَـب الـذّات الـبـشـريّـة أو اجلـمـاعـة بـالـقـيـام بـه قـانـونـا وعـقـال,
ل ـك ـنّ ــه ف ن ـف ــس ال ــوق ــت ب ـح ــث ف م ـج ـم ــوع ال ـق ــواع ــد األخ ــالق ـيّ ــة ال ـت ــي يُ ـل ـزِم ـن ــا ب ـه ــا
الضمير حتى تكون تأدية الواجب كاملة ومتماشية مع القيم االنسانيّة.
ومـن شـأن ذلـك أن يـسـهّـل عـلـى مـخـتـلـف املـكـوّنـات الـبـشـريـة لـلـجـامـعـة تـأديـة مـهـامّـها
ع ـلــى الــوجــه األك ـمــل ف تــآزر وأري ـح ـيّــة ,وأن ميُ ـكّــن املــؤسّ ـســة اجلــام ـع ـيــة مــن ال ـق ـيــام
بوظائفها مبزيد اإلبداع ,ومن التّواصل مع محيطها بتفاعل أوسع وأجدى.
ويـجــدر بـنــا ,لـغــايــات عـمـلـيــة ,الـتّـنـصـيــص عـلــى مــا يـعــود لـكـلّ طــرف مــن مـكـوّنــات
اجلـامـعـة مـن مـسـؤولـيـة خـصـوصـيـة وسـلـوك ف إطـار املـهـام املـوكـولـة لـه حـي يـكـون
داخل اجلامعة أو خارجها.
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 .1املــدرّســون ال ـبــاح ـثــون وال ـبــاح ـثــون الــذيــن ي ـتــولّــون وظــائــف إداريــة وم ـهــام
علميّة
إن قـاعـدة االنـتـخـاب الـتـي يـتـولّـى عـلـى أسـاسـهـا اجلـامـعـيّ مـسـؤولـيـات تـسـيـيـريـة أو
تـقــوميـيــة ف مـخـتـلــف املــواقــع والّـلـجــان يـجــب أن تـكــون مــن مـنـطـلــق الـكـفــاءة وحتـمّــل
امل ـســؤول ـيــة واالل ـتــزام األخــالقــي واع ـت ـبــار امل ـص ـل ـحــة ال ـعــامّــة ل ـل ـجــام ـعــة ول ـل ـم ـج ـت ـمــع.
ويـتــرتّــب عــن ذلــك مـجـمــوعــة أخــرى مــن الـشــروط أثـنــاء تــولّـيــه املـســؤولـيــة نــذكــر مــن
بينها باخلصوص:
 الـنـظـر إلـى املـهـمّـة الـتـي يـتـولّـى عـلـى أنـهـا مـسـؤولـيـةٌ وخـدمـةٌ يـؤدّيـهـا ف إطـارحتـقـيـق أهـداف املـؤسّـسـة والـنـهـوض بـالـبـالد ,ال بـاعـتـبـارهـا سـلـطـة أو نـفـوذا
شخصيا ,مع االلتزام بتقدي حصيلة مدتّه النيابيّة.
 الـتـزام الـصـرامـة ف الـتـعـاطـي مـع املـال الـعـام حـتـى ال يُـصـرف إالّ فـيـمـا يـحـقّـقاملصلحة العامّة حسب البرامج واألولويات املقرّرة.
 اعـتـمـاد مـبـادئ املـوضـوعـيـة والـعـدل واإلنـصـاف والـشـفـافـيـة والـتـزام الـسـلـوكالـ ـتـ ـش ــارك ــي والـ ـتـ ـش ــاوري عـ ـن ــد صـ ـي ــاغ ــة الـ ـق ــرارات واتّـ ـخ ــاذ اإلج ــراءات,
خ ـصــوصــا ف مــواض ـيــع االن ـتــداب وال ـتــرق ـيــة وع ـنــد ت ـكــويــن جلــان م ـنــاق ـشــة
الرسائل والتأهيل.
 االل ـتــزام بــواجــب ال ـت ـح ـفــظ وب ـعــدم إف ـشــاء أســرار املــداوالت واالج ـت ـمــاعــاتمبقتضى القواني الداخلية للهيآت.
 احلـرص عـلـى اسـتـمـراريـة تـأديـة اجلـهـاز اإلداري ملـهـامّـه ومـراكـمـةِ اخلـبـراتالـتـي حتـصـل مـن مـدّة نـيـابـيّـة إلـى أخـرى ,إلـى جـانـب الـسـعـي لـالسـتـفـادة مـن
خبرات الزّمالء ذوي الكفاءة لالرتقاء مبستوى األداء اجلامعي.
 االلـتـزام بـاملـبـادئ األخـالقـيّـة وأوّلـهـا االحـتـرام ف الـتـعـامـل مـع كـافّـة املـكـوّنـاتالبشرية باملؤسّسة ومراعاة البعد اإلنساني ف كلّ تعامل.
 .2هيئة املدرّسي الباحثي والباحثي
يـلـتـزم اجلـامـعـيّ بـفـكـرة األمـانـة الـتـي قـلّـده إيـاهـا اجملـتـمـع والـوطـن ,واملـتـمـثّـلـة ف
اإلسـهـام ف الـتـكـويـن املـتـكـامـل لـلـشّـبـاب املـتـعـلّـم وتـأهـيـلـه حلـيـاتـه املـهـنـيّـة واملـواطـنـيّـة.
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وهـي مـسـؤولـيّـة تـسـتـوجـب إحـاطـة شـامـلـة وذكـيّـة بـالـطـالـب وذلـك مـن خـالل عـدد مـن
السّلوكات املسؤولة التي جتعل منه قدوة وجتلب له احترام اجملتمع وهي:
 احلــرص ع ـلــى االرت ـقــاء املــوصــول مب ـس ـتــواه ال ـع ـل ـمــي وذلــك بــاالطــالع ع ـلــىاملـسـتـجـدّات املـعـرفـيـة واملـنـهـجـيّـة ف مـجـال اخـتـصـاصـه وتـوظـيـفـهـا ف دروسـه
وتأطيره للطلبة.
 االلـتـزام بـالـنـزاهـة الـعـلـمـيـة ف إعـداد الـدروس وإجنـاز األبـحـاث أو تـأطـيـرهـاوذلـك بـاحـتـرام الـضـوابـط األكـادميـيـة جتـنّـبـا لـلـسـرقـات الـعـلـمـيـة وإدانـتـهـا ف
حال وقوعها.
 االلتزام بشرح معنى السّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقة العلمية للطلبة وبالتنبيه خملاطرهاوالعقوبات التي قد تترتب عنها واالشارة لكيفية تفاديها.
 االل ـتــزام بــاملــوضــوع ـيــة وال ـش ـفــاف ـيــة وال ـعــدل وامل ـســاواة ع ـنــد ت ـقــوي أع ـمــالالـطـلـبـة واخـتـبـاراتـهـم بـإطْـالعـهـم عـلـى مـقـايـيـس الـتـقـوي ومـواضـع اخلـطـأ,
وعدم اجملاملة حتت أيّ ظرف أو أيّ ضغط.
 تـخـصـيــص وقــت لــاللـتـقــاء بــالـطـلـبــة لــالطّــالع عـلــى مـشــاكـلـهــم ومـســاعدتـهــمعلى تبليغها للجهات املعنية.
 احترامه ملواعيد إلقاء الدروس والتزامه بحصص التأطير والتدريب. جت ـنّــب ك ـلّ أش ـكــال الــدعــايــة وال ـتــوظ ـيــف ل ـغــايــات س ـيــاس ـيــة وإيــديــولــوج ـيــةودينية.
 .1.2ف عالقة اجلامعي بزمالئه
ال يـكـتـمـل عـمـل اجلـامـعـي إال إذا اسـتـوفـى بُـعـدَه اجلـمـاعـي .وقـوام الـعـمـل
اجلـمــاعــي عــالقــات زمــالــة رفـيـعــة املـسـتــوى تـنـبـنــي عـلــى االحـتــرام املـتـبــادل
والـتـعــاون والـتـشــاور ف الـشــؤون املـهـنـيــة واملــواطـنـيــة إلــى جــانــب الـعــالقــات
اإلنـسـانـيـة بـغـضّ الـنـظـر عـن الرّتـبـة ,ويـهـيّـئ كـلّ ذلـك ملـنـاخ عـالئـقـي مـحـفّـز
على أداء مهني أرقى.
 .2.2ف عالقة اجلامعي باجلامعة
 يـكـتـسـب اجلـامـعـي مـكـانـتـه مـن خـالل انـتـمـائـه لـلـمـؤسّـسـة اجلـامـعـيّـة .وعـلـيـهإشـاعـة ذلـك االنـتـمـاء واالعـتـزاز بـه وتـقـدي نـفـسـه عـلـى كـونـه امـتـدادا لـقـسـمـه
ول ـك ـل ـي ـتــه وجلــام ـع ـتــه .وي ـت ـف ـعّــل االن ـت ـمــاء وي ـقــوى مــن خــالل ال ـتــزام اجلــام ـعــي
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بـقـرارات اجلـامـعـة وقـوانـيـنـهـا الـدّاخـلـيـة واحلـرص عـلـى تـنـفـيـذهـا وأن يـكـون
ع ـن ـص ــرا ف ــاع ــال ف حت ـق ـي ــق اس ـت ـق ــالل ـي ــة م ــؤس ـس ـت ــه .وي ـل ـت ــزم اجل ــام ـع ــي
باملساهمة ف فضّ ما يعرض من مشاكل داخلها ,ويحرص على نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املـعـلـومـات واألخـبـار الـصّـحـيـحـة وعـلـى احلـفـاظ عـلـى ممـتـلـكـات الـدولـة وعـلـى
املال العامّ.
 .3ف حقوق وواجبات اإلطار اإلداري والتّقني والعملة باملؤسّسة اجلامعيّة
يُ ـع ـت ـبَــر اإلطــار واألعــوان اإلداريــون وال ـت ـق ـن ـيــون وال ـع ـمــال رافــدا م ـه ـمّــا ومــؤثّــرا ف
ال ـنّ ـهــوض مبــردود املــؤسّ ـســة اجلــام ـع ـيّــة وتــوفّ ـق ـهــا ف أدائ ـهــا ألن ـش ـط ـت ـهــا ووظــائ ـف ـهــا
اخملـتـلـفـة .ومـن الـبـديـهـي أن يـرتـبـط جنـاحـهـم ف الـقـيـام بـواجـبـاتـهـم مبـدى تـوفّـر جـمـلـة
من احلقوق وشروط العمل ,من أهمّها:
 توفّر شروط الصحّة والسّالمة املهنيّة. توفّر التجهيزات الضروريّة لظروف عمل الئق. احلـقّ ف الـتـرقـيـة املـهـنـيّـة ال فـقـط عـلـى أسـاس األقـدمـيّـة ف الـشّـغـل بـل أيـضـاع ـلــى قــاعــدة ال ـت ـم ـيّــز ف أداء امل ـهــامّ وال ـق ـيــام ب ـتــربّ ـصــات تــأه ـي ـل ـيّــة مل ـهــارات
أرقى.
هـذا إلـى جـانـب تـوفـيـر مـنـاخ عـالئـقـي ممُـيﱠـز مـع بـاقـي مُـكـوّنـات املـؤسّـسـة ,قـائـمـا
على االحترام املتبادَل واملعاملة اإلنسانية مبا يُحفّز اجلميع على أداء مهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
متحسّن ومتجدّد يتمثّل أساسا ف:
 االل ـت ــزام ب ــأداء م ـه ــامّ ـه ــم ب ــإت ـق ــان وأم ــان ــة حت ــدوه ــم روح ال ـت ـع ــاون م ــن أج ــلالنهوض باملؤسّسة وحتقيق أهدافها.
 احلرص على احلفاظ على ممتلكات الدولة واحلرص على املال العام. جتنّب استغالل الوظيفة لتحقيق أيّ مصلحة شخصية. عـدم االحـتـفـاظ بـوثـائـق إداريـة أو نُـسـخ مـنـهـا أو إخـراجـهـا مـن مـكـان الـعـمـلأليّ غرض كان.
 عـدم اإلدالء مبـعـلـومـات عـن اإلدارة دون الـرجـوع إلـى رئـيـس الـعـمـل أو رئـيـساملؤسسة.
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 واجــب املــوظــف والـفـنــي والـعــامــل ف تـنـبـيــه رئـيــس الـعـمــل عــن كـلّ تـعـلـيـمــاتيتلقّاها ويراها مخالفة للقانون.
 اعتبار أنفسهم ف خدمة الطلبة لتسهيل شؤون دراستهم. .4ف حقوق الطلبة وواجباتهم
الـطـالـب مـحـور اهـتـمـام املـنـظـومـة اجلـامـعـيـة .وبـالـتـالـي يـكـون مـن واجـب مـخـتـلـف
املـكـوّنـات الـبـشـريـة األخـرى مـضـافـرة جـهـودهـا لـتـهـيـئـة الـشـروط واملـنـاخـات الـتـي متـكّـن
الـطـالـب مـن حتـصـيـل الـعـلـم واملـعـرفـة ومـن إبـراز مـلـكـاتـه بـفـكـر نـاقـد .ممـا يـهـيّـئـه ألن
يـكـون بـاحـثـا يـحـدوه الـتـجـديـد واالبـتـكـار ,ومـواطـنـا نـافـعـا لـبـالده ومـجـتـمـعـه ومـتـفـتّـحـا
عـلـى الـعـالـم ومـلـتـزمـا بـقـضـايـا اجملـتـمـع اإلنـسـانـي الـعـادلـة .وف املـقـابـل عـلـى الـطّـالـب
تـأديـة جـمـلـة مـن الـواجـبـات وااللـتـزامـات مـدوّنـة مـن قـبـل الـهـيـآت الـعـلـمـيـة واإلداريـة
املـسـيّـرة لـلـمـؤسـسـة اجلـامـعـيّـة ف لـوائـح مـتـنـوّعـة األغـراض )الئـحـة الـنـظـام الـداخـلـي
ل ـل ـمــؤس ـســة ,الئ ـحــة ال ـع ـمــل اجل ـم ـع ـيّــاتــي ,الئ ـحــة ال ـع ـمــل ال ـت ـط ـوّعــي داخــل اجلــام ـعــة
وخـارجـهـا ,الئـحـة الـعـمـل الـنـقـابـي الـطـالّبـي (...ويـكـون الـطـلـبـة ,عـبـر ممـثّـلـيـهـم ,طـرفـا
رئيسيّا ف تدوينها.
ومن أهمّ تلك الواجبات وااللتزامات:
 اح ـت ــرام ك ـلّ م ـك ـوّن ــات امل ــؤسّ ـس ــة اجل ــام ـع ـيّ ــة م ــن إط ــار ال ـت ــدري ــس وال ـب ـح ــثواإلطــار اإلداري وال ـف ـنــي وال ـع ـم ـلــة ,ومــن م ـظــاهــر ذلــك االح ـتــرام االل ـتــزام
بآداب احلوار وبقواعد التّواصل البيداغوجي واحترام الرأي اآلخر.
 احلرص على حق وواجب التميّز ف الدّراسة. ال ـتــزام ال ـنــزاهــة واألمــانــة ف ك ـلّ ت ـعــامــل وال ـنــأي عــن ك ـلّ أش ـكــال ال ـغــش فاالمتحانات وعن السّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقات العلميّة أثناء إعداد البحوث ف مختلف
مستويات التّعلم والبحث.
 احملــاف ـظــة ع ـلــى م ـن ـشــآت اجلــام ـعــة وال ـت ـص ـدّي امل ـع ـق ـلــن وامل ـســؤول ل ـك ـلّ مــنيحاول تخريب جتهيزاتها.
 احترام فضاءات الدروس والعمل واملراجعة. املـشــاركــة ف األنـشـطــة املـتـنـوّعــة داخــل املــؤسّـســة )أنـشـطــة عـلـمـيّــة وثـقــافـيّــةورياضيّة وبيئيّة ومواطنيّة(...
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اإلحاطة بالطّلبة اجلدد ومساعدتهم على التأقلم مع احلياة اجلامعيّة.
االهـ ـتـ ـم ــام املـ ـن ــاس ــب ب ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات اخل ــاصّ ــة ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـ ـل ــى
االندماج.
حسن التّعامل مع الطلبة األجانب.
ال ـت ـح ـمّــس امل ـتّــزن ل ـل ـم ـشــاركــة ف ان ـت ـخــابــات ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـن ـقــابــي وال ـن ـيــابــات
باجملالس العلمية ,وف كلّ ما يخصّ الشأن العام.
تـطـارح الـقـضـايـا الـتـي تـهـمّ الـبـالد واجملـتـمـع والـعـالـم وجتـنّـب الـسـلـبـيـة وروح
االنزواء.
السعي إلى التعلّم والتثقّف الذاتي.
التواصل العلمي والثقاف مع العالم عبر تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال.

خامتة
بـادرت اجلـمـعـيـة الـتـونـسـيـة لـلـدفـاع عـن الـقـيـم اجلـامـعـيّـة بـصـيـاغـة هـذا املـيـثـاق وهـي
تـعـتـبـره مـدونـة سـلـوك حـول املـبـادئ األكـادميـيّـة الـتـي مـن بـيـنـهـا الـنـزاهـة والـشـفـافـيّـة
واإلن ـص ــاف وح ــري ــة ال ـت ـف ـك ـي ــر وت ــرس ـي ــخ ث ـق ــاف ــة ال ـع ـم ــل واإلب ــداع ل ــدى ك ــل م ـك ـوّن ــات
اجملـتـمـع اجلـامـعـي .وهـي وثـيـقـة تـتـطـلّـع إلـى بـلـورة رؤيـة اسـتـشـرافـيـة تـؤهّـل جلـامـعـة
مـبـدعـة وتـفـاعـلـيّـة ومـنـفـتـحـة عـلـى الـعـالـم وعـلـى مـحـيـطـهـا بـكـلّ مـكـوّنـاتـه .وأمـلـنـا أن
يتبنّى اجملتمع اجلامعيّ التونسي هذا امليثاق وأن يحظى لديه بانخراط واسع.
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