السيدات والسادة،
يطيــب يل ،يف هــذا اليــوم ،أن أفتتــح أشــغال النــدوة الدوليــة حــول تقييــم البحــث العلمــي:
الرهانــات واملنهجيــات واألدوات .كــا يســعدين أن أعــر لكــم عــن خالــص تشــكرايت لقبولكــم
دعوتنــا للمشــاركة يف هــذه النــدوة واملســاهمة يف التفكــر حــول تقييــم البحــث العلمــي.
كــا أود أن أشــكر مدعوينــا مــن خــارج الوطــن عــى تلبيتهــم الدعــوة وحضورهــم معنــا هــذا
اليــوم.
إن تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة ينــدرج يف الرغبــة القويــة للمجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي ،يف فتــح بــاب التفكــر والنقــاش حــول التقييــم ورهاناتــه ومنهجياتــه ومامرســاته
ألن تقييــم السياســات العموميــة يف مجــال الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،مــن املهــام
الرئيســية املنوطــة باملجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي مــن خــال الهيئــة
الوطنيــة لتقييــم الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.
إن الهــدف األســايس ،مــن هــذه النــدوة ،هــو تعميــق التفكــر حــول التوجهــات التــي يجــب
أن مننحهــا لتقييــم البحــث العلمــي واملناهــج التــي يجــب تبنيهــا ،باإلضافــة إىل الوقــوف عــى
املامرســات الجيــدة يف هــذا املجــال.
ونحــن واعــون كل الوعــي بأهميــة البحــث العلمــي يف تنميــة البــاد ويف مواكبــة التحــوالت التــي
تحــدث عــى املســتوى الوطنــي والعاملــي ،ومقتنعــون بالــدور املحــوري الــذي يلعبــه التقييــم يف
تحســن املنظومــة الجامعيــة وبنيــات البحــث ويف إنتاجهــا العلمــي.
لقــد وضــع املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن رؤيــة اســراتيجية  ،2030-2015توضــح التوجهــات
االســراتيجية ملنظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وتتلخــص هــذه الرؤيــة يف مجموعــة
مــن التوصيــات عــى بلدنــا إنجازهــا يف أفــق  ،2030وتهــدف مــن بــن مــا تهــدف إليــه ،تطويــر
البحــث العلمــي ببالدنــا مــع منــح مكانــة رئيســية لتقييمــه بشــكل دوري ومنتظــم حتــى نضمــن
إصالحــه وتطويــره .وتدعــو إحــدى تلــك التوصيــات إىل «...وضــع نظــام للحكامــة والتدبــر املعقلــن
مبــؤرشات مضبوطــة لتتبــع وتقييــم البحــث العلمــي والتقنــي واالبتــكار».
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يعتــر املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي مؤسســة دســتورية استشــارية مكلفــة
بإبــداء الــرأي واالقرتاحــات والتوصيــات االســراتيجية التــي تهــم مجــاالت الرتبيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي .وتتمثــل مهمتــه يف إصــدار أراء وإنجــاز دراســات والقيــام بتقييــات لــكل أو
لجــزء مــن منظومــة الرتبيــة والتكويــن باإلضافــة إىل تقييــم السياســات العموميــة يف هــذا املجــال.
كــا ينفــرد املجلــس بتوفــره عــى جهــاز الهيئــة الوطنيــة للتقييــم املكلفــة بتصــور وإنجــاز تلــك
التقييــات .وبذلــك يكــون املغــرب متميــزا بتوفــره عــى هــذا الهيئــة املؤسســاتية املتفــردة والتــي
تســتهدف أساســا منظومــة الرتبيــة والتكويــن يف مجملهــا وبــكل مكوناتهــا.
يف هــذا اإلطــار ،تضطلــع الهيئــة مبهمــة تقييــم البحــث العلمــي إىل جانــب أبعــاد أخــرى ترتبــط
مبنظومــة الرتبيــة والتكويــن ،فهــي تقــوم بتقييــات شــمولية أو قطاعيــة أو موضوعاتيــة ملنظومــة
التعليــم العــايل وتكويــن األطــر باإلضافــة إىل السياســات العموميــة يف مجــال البحــث .وتتجــى
مهمتهــا كذلــك يف تقييــم الفعاليــة البيداغوجيــة واملاليــة باملقارنــة مــع األهــداف املحــددة مــن
طــرف الســلطات العموميــة ،باإلضافــة لتقييــم املردوديــة الداخليــة والخارجيــة ملنظومــة الرتبيــة
والتكويــن والبحــث العلمــي.
وإذا كان عــى الهيئــة الوطنيــة للتقييــم أن تطــور أدوات التقييــم ألجــل القيــام مبهمتهــا عــى
أحســن وجــه ،وبالتــايل النهــوض مبنظومــة البحــث ،فإنــه يتوجــب عليهــا االســتفادة مــن التجــارب
الدوليــة ،لــي تســاهم يف التفكــر حــول املعايــر واملــؤرشات الدوليــة املعتمــدة يف تقييــم أنظمــة
البحــث.
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وقــد تأكــد أن تقييــم البحــث أصبــح وســيلة رضوريــة لضــان الحكامــة الجيــدة واملســاعدة عــى
اتخــاد القــرار يف السياســات العموميــة املتعلقــة بالبحــث العلمــي والتقنــي ،كــا أصبــح مــن
جهــة أخــرى ،مــع مــرور الزمــن ،حقــا معرفيــا خاصــا وجــب التمكــن منــه ليكــون يف خدمــة
النهــوض بالبحــث.
فاملجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن ،مــن خــال الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،يعمــل عــى وضــع
تصــور لتقييــم البحــث العلمــي مــع الرتكيــز عــى املناهــج واألدوات املالمئــة والناجعــة لذلــك،

بغــرض تقديــم التوصيــات التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى البحــث الوطنــي وتزيــد مــن
فعاليتــه ومــن تأثــره عــى النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة.
وانطالقــا إذن ،مــن هــذا اإلطــار املؤسســايت ،جــاء تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة لتزويدنــا باملقاربات
واألدوات املناســبة ملامرســة التقييــم ،وهــي مناســبة جيــدة ملناقشــة الطــرق الناجعــة لتقييــم
البحــث.
نســعى أن تكــون هــذه النــدوة فضــاءا لتبــادل األفــكار حــول رهانــات ومناهــج وأدوات تقييــم
البحــث العلمــي ،باعتبــار أن موضــوع التقييــم يعــرف تطــورا مســتمرا عــى مســتوى املعــارف
وتعــددا يف املناهــج .إننــا نتوخــى االســتفادة مــن التجــارب الوطنيــة والدوليــة يف هــذا املجــال
مــع التفكــر يف أهميتــه وفائدتــه ومــداه وحــدوده .كــا تعــد هــذه النــدوة أيضــا ،فرصــة لربــط
عالقــات التعــاون مــع الخــراء والباحثــن واملؤسســات املتخصصــة يف تقييــم البحــث العلمــي.
وغنــي عــن القــول إننــا ال نقــوم بالتقييــم ألجــل التقييــم ،بــل نقــوم بذلــك لتمكــن البحــث
العلمــي مــن املســاهمة يف تطويــر بالدنــا يف وقــت نحــن مدعــوون فيــه مــن طــرف أعــى ســلطة
بالبــاد ،للقيــام بوقفــة للتفكــر يف منوذجنــا التنمــوي ألجــل تكييفــه مــع حاجيــات وتطلعــات
املواطنــن .وسيســاهم هــذا التفكــر دون شــك يف توفــر تنميــة عادلــة ومســتدامة ســتعطي
للمعرفــة وللعلــم وللتكنولوجيــا وللبحــث العلمــي املكانــة التــي تســتحقها.
إن منوذجنــا التنمــوي رهــن بالعمــل عــى تحويــل اقتصادنــا إىل اقتصــاد للمعرفــة ،وإىل اقتصــاد
أخــر ،وإىل اقتصــاد مواطــن وكــذا إىل اقتصــاد دامــج ( .)inclusifوبالتــايل فــإن الرهــان هــو
مواءمــة البحــث العلمــي واالبتــكار مــع جميــع هــذه األبعــاد ،بغايــة الوصــول إىل الحلــول الفعليــة
والتطــورات الرضوريــة لهــذا التحــول يف توافــق تــام مــع أهــداف الجهويــة املتقدمــة كتوجــه
اســراتيجي لبالدنــا.
كل ذلــك يســتدعي تتبــع وتقييــم البحــث العلمــي مبناهــج مناســبة مــن أجــل وضــع التوجيهــات
الناجعــة واملالمئــة ألنشــطته ،وترشــيد مــوارده ،وتبنــي سياســات منســجمة حتــى يــؤدي البحــث
العلمــي دوره كامــا باعتبــاره رافعــة أساســية للبلــدان الناميــة كبلدنــا.
إن نقاشــاتكم وأفكاركــم ومشــاركاتكم واقرتاحاتكــم ،أيهــا الســيدات والســادة املشــاركات
واملشــاركون ،ســتكون ،دون أدىن شــك ،ذات أهميــة كبــرة لنــا ،لوضــع تصــور مالئــم ملــروع
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التقييــم القطاعــي للبحــث العلمــي والتقنــي ببالدنــا.
أجــدد شــكري الخالــص لكم جميعا ،وأمتنى التوفيق والنجاح ألشــغال هــذه الندوة الدولية.
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