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حونس فً  35نوفوبر 3122

هن وزٌر الخعلٍن العالً والبحث العلوً
إلى السٍذاث والسادة رؤساء الجاهعاث وعوذاء
وهذٌري هؤسساث الخعلٍن العالً والبحث
الووضوع  :تُظٍى يُاظطة نهتطقٍت إنى ضتبت أستاش تعهٍى عال فً يازة انطٌاضٍاث بعُٕاٌ زٔضة سُت
.1987
الوراجع  )2:األيط عسز  1269نسُت  1982انًؤضخ فً  14سبتًبط ٔ 1982انًتعهق بانُظاو األساسً
نًٕظفً انتعهٍى انعانً.
 )3قطاض ٔظٌط انتعهٍى انعانً ٔانبحج انعهًً انًؤضخ فً َٕ 9فًبط  2011انًتعهق بفتح
زٔضة نهتطقٍت إنى ضتبت أستاش تعهٍى عال فً يازة انطٌاضٍاث.
 -4حكى انًحكًت اإلزاضٌت انصازض بتاضٌد َٕ 28فًبط  2002فً انقضٍت عسز 12723

ٔانقاضً بئنغاء قطاض ٔظٌط انتعهٍى انعانً ٔانبحج انعهًً نفائسة انغاعٍ انًُصف
بُسانى.
الورفقاث  :قائًت انٕحائق انًغهٕبت.

فييً إعيياض تُفٍييص انحكييى االبتييسائً انصييازض عييٍ انًحكًييت اإلزاضٌييت بتيياضٌد َ 28ييٕفًبط
 2002فييً انقضييٍت عييسز  12723تييُظى ٔظاضة انتعهييٍى انعييانً ٔانبحييج انعهًييً ٌييٕو  32دٌسمموبر
 2011واألٌام الووالٍت ،يُاظطة نهتطقٍت إنى ضتبت أستاش تعهٍى عال فً يازة انطٌاضٍاث بعُٕاٌ سُت
.1987
ٔنهغييطس سييٍفتح سييرم انتطإييحاث بييئزاضة االيتحاَيياث ٔانًُيياظطاث انرايعٍييت بيٕظاضة
انتعهٍى انعانً ٔانبحج انعهًً يٍ  32نوفوبر  3122إلى غاٌمت  32نموفوبر ٌ 3122وهٍما اتخمذاء
هن الساعت الخاسعت صباحا إلى الساعت الواحذة تعذ السوال ٔشنك حسٔز انرغظ انًعيع تسيسٌسْا
بعُٕاٌ انسٔضة انًصكٕضة.
…/...

ٌتعٍٍ عهى انًتطإحٍٍ انتقٍس بتقسٌى َفس انًهف انعهًً انصي سبق نٓى إٌساعّ بعُٕاٌ انسٔضة
انًعٍُتٌٔ ،رب أٌ ٌشًم انًهف انًقسو يٍ قبم انًتطإح أٔ يٍ قبم يٕكهّ انصي ٌستظٓط بتٕكٍم قإًََ،
عهى انشٓازاث ٔاألإغال انعهًٍت انًشاض إنٍٓا باأليط  1269نسُت  1982انًؤضخ فً  14سبتًبط 1982
أعالِ ٔكصنك انتطجًت انصاتٍت ٔقائًت انبحٕث ٔاألإغال فً ذًس (َ )5سد.
هع اإلشارة إلى أنّه ٌرفض كل هلف ٌصل تطرٌقت هخالفت لوا سبق ركره أو تعذ اَجال
الوحذدة.

حسز عسز انرغظ انًعيع تسسٌسْا بعُٕاٌ ْصِ انسٔضة كًا ٌهً :
الخطط الوفخوحت

الوؤسست

1

انًسضست انٕعٍُت نهًُٓسسٍٍ بصفاقس

2

الوجوـوع

فعهى انطاغبٍٍ في ً انتطإيح نٓيصِ انًُياظطة أٌ ٌقيسيٕا يهفياتٓى فيً اَجيال انًيصكٕضة أعيالِ
بصٕضة شاتٍت يباإطة إنى إزاضة اإليتحاَاث ٔانًُاظطاث انرايعٍت يع اإليضاء فً سرم انتطإيحاث
انًفتٕح نٓصا انغطس.
أيا يٍ ٌتعصض عهٍّ انحضٕض بُفسّ نتقسٌى يهيف تطإيحّ فٍريب عهٍيّ تكهٍيف إيره ٌُٕبيّ
فً إجطاءاث انتسرٍم ،عهى إطط أٌ ٌكٌٕ يصحٕبا بتٕكٍم قإًََ.
ٔنهحصٕل عهى بغاقاث انتطإح ،أٔ انًعٌس يٍ اإلضإازاث ٌتى اإلتصال بئزاضة اإليتحاَاث
ٔانًُاظطاث انرايعٍت بٕظاضة انتعهٍى انعانً ٔانبحج انعهًً.

وزٌر الخعلٍن العالً والبحث العلوً

رفعج الشعبونً

