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والسادة،  السيدات 

ــي:  ــث العلم ــم البح ــول تقيي ــة ح ــدوة الدولي ــغال الن ــح أش ــوم، أن أفتت ــذا الي ــب يل، يف ه يطي

ــم  ــكرايت لقبولك ــص تش ــن خال ــم ع ــر لك ــعدين أن أع ــا يس ــات واألدوات. ك ــات واملنهجي الرهان

دعوتنــا للمشــاركة يف هــذه النــدوة واملســاهمة يف التفكــر حــول تقييــم البحــث العلمــي.

ــذا  ــا ه ــم معن ــوة وحضوره ــم الدع ــى تلبيته ــن ع ــارج الوط ــن خ ــا م ــكر مدعوين ــا أود أن أش ك

ــوم. الي

ــن  ــة والتكوي ــس األعــى للرتبي ــة للمجل ــة القوي ــدرج يف الرغب ــة ين ــدوة الدولي ــم هــذه الن إن تنظي

والبحــث العلمــي، يف فتــح بــاب التفكــر والنقــاش حــول التقييــم ورهاناتــه ومنهجياتــه ومارســاته 

ألن تقييــم السياســات العموميــة يف مجــال الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن املهــام 

الرئيســية املنوطــة باملجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي مــن خــال الهيئــة 

ــي. ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــم الرتبي ــة لتقيي الوطني

ــب  ــي يج ــات الت ــول التوجه ــر ح ــق التفك ــو تعمي ــدوة، ه ــذه الن ــن ه ــايس، م ــدف األس إن اله

ــى  ــوف ع ــة إىل الوق ــا، باإلضاف ــب تبنيه ــي يج ــج الت ــي واملناه ــث العلم ــم البح ــا لتقيي أن مننحه

ــال. ــذا املج ــدة يف ه ــات الجي املارس

ونحــن واعــون كل الوعــي بأهميــة البحــث العلمــي يف تنميــة البــاد ويف مواكبــة التحــوالت التــي 

ــم يف  ــه التقيي ــذي يلعب ــدور املحــوري ال ــي والعاملــي، ومقتنعــون بال تحــدث عــى املســتوى الوطن

ــا العلمــي.  ــات البحــث ويف إنتاجه ــة وبني ــة الجامعي تحســن املنظوم

لقــد وضــع املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن رؤيــة اســرتاتيجية 2015-2030، توضــح التوجهــات 

ــة يف مجموعــة  ــن والبحــث العلمــي، وتتلخــص هــذه الرؤي ــة والتكوي االســرتاتيجية ملنظومــة الرتبي

مــن التوصيــات عــى بلدنــا إنجازهــا يف أفــق 2030، وتهــدف مــن بــن مــا تهــدف إليــه، تطويــر 

ــا مــع منــح مكانــة رئيســية لتقييمــه بشــكل دوري ومنتظــم حتــى نضمــن  البحــث العلمــي ببادن

إصاحــه 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 االســرتاتيجية التــي تهــم مجــاالت الرتبيــة والتكويــن 

ــكل أو  ــات ل ــام بتقيي ــه يف إصــدار أراء وإنجــاز دراســات والقي ــل مهمت والبحــث العلمــي. وتتمث

لجــزء مــن منظومــة الرتبيــة والتكويــن باإلضافــة إىل تقييــم السياســات العموميــة يف هــذا املجــال. 

ــك  ــة بتصــور وإنجــاز تل ــم املكلف ــة للتقيي ــة الوطني ــاز الهيئ ــره عــى جه ــس بتوف ــرد املجل كــا ينف

التقييــات. وبذلــك يكــون املغــرب متميــزا بتوفــره عــى هــذا الهيئــة املؤسســاتية املتفــردة والتــي 

ــا. ــكل مكوناته ــا وب ــن يف مجمله ــة والتكوي ــة الرتبي تســتهدف أساســا منظوم

ــط  ــب أبعــاد أخــرى ترتب ــم البحــث العلمــي إىل جان ــة مبهمــة تقيي ــع الهيئ يف هــذا اإلطــار، تضطل

مبنظومــة الرتبيــة والتكويــن، فهــي تقــوم بتقييــات شــمولية أو قطاعيــة أو موضوعاتيــة ملنظومــة 

ــى  ــث. وتتج ــال البح ــة يف مج ــات العمومي ــة إىل السياس ــر باإلضاف ــن األط ــايل وتكوي ــم الع التعلي

ــن  ــددة م ــع األهــداف املح ــة م ــة باملقارن ــة واملالي ــة البيداغوجي ــم الفعالي ــك يف تقيي ــا كذل مهمته

ــة  ــة الرتبي ــة ملنظوم ــة والخارجي ــة الداخلي ــم املردودي ــة لتقيي ــة، باإلضاف طــرف الســلطات العمومي

ــي. ــن والبحــث العلم والتكوي

ــى  ــا ع ــام مبهمته ــل القي ــم ألج ــور أدوات التقيي ــم أن تط ــة للتقيي ــة الوطني ــى الهيئ وإذا كان ع

أحســن وجــه، وبالتــايل النهــوض مبنظومــة البحــث، فإنــه يتوجــب عليهــا االســتفادة مــن التجــارب 

ــة، لــي تســاهم يف التفكــر حــول املعايــر واملــؤرشات الدوليــة املعتمــدة يف تقييــم أنظمــة  الدولي

البحــث. 

وقــد تأكــد أن تقييــم البحــث أصبــح وســيلة رضوريــة لضــان الحكامــة الجيــدة واملســاعدة عــى 

ــن  ــح م ــا أصب ــي، ك ــي والتقن ــث العلم ــة بالبح ــة املتعلق ــات العمومي ــرار يف السياس ــاد الق اتخ

ــة  ــون يف خدم ــه ليك ــن من ــب التمك ــا وج ــا خاص ــا معرفي ــن، حق ــرور الزم ــع م ــرى، م ــة أخ جه

ــث. ــوض بالبح النه

ــع  ــى وض ــل ع ــم، يعم ــة للتقيي ــة الوطني ــال الهيئ ــن خ ــن، م ــة والتكوي ــى للرتبي ــس األع فاملجل

ــك،  ــة لذل ــة والناجع ــج واألدوات املامئ ــى املناه ــز ع ــع الرتكي ــي م ــث العلم ــم البح ــور لتقيي تص
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ــد مــن  ــات التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى البحــث الوطنــي وتزي ــم التوصي بغــرض تقدي

ــة. ــة االجتاعي ــادي والتنمي ــو االقتص ــى النم ــره ع ــن تأث ــه وم فعاليت

وانطاقــا إذن، مــن هــذا اإلطــار املؤسســايت، جــاء تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة لتزويدنــا باملقاربات 

واألدوات املناســبة ملارســة التقييــم، وهــي مناســبة جيــدة ملناقشــة الطــرق الناجعــة لتقييــم 

البحــث.

ــم  ــات ومناهــج وأدوات تقيي ــكار حــول رهان ــادل األف ــدوة فضــاءا لتب ــون هــذه الن نســعى أن تك

ــارف  ــتوى املع ــى مس ــتمرا ع ــورا مس ــرف تط ــم يع ــوع التقيي ــار أن موض ــي، باعتب ــث العلم البح

ــال  ــذا املج ــة يف ه ــة والدولي ــارب الوطني ــن التج ــتفادة م ــى االس ــا نتوخ ــج. إنن ــددا يف املناه وتع

مــع التفكــر يف أهميتــه وفائدتــه ومــداه وحــدوده. كــا تعــد هــذه النــدوة أيضــا، فرصــة لربــط 

ــي. ــث العلم ــم البح ــة يف تقيي ــات املتخصص ــن واملؤسس ــراء والباحث ــع الخ ــاون م ــات التع عاق

ــث  ــن البح ــك لتمك ــوم بذل ــل نق ــم، ب ــل التقيي ــم ألج ــوم بالتقيي ــا ال نق ــول إنن ــن الق ــي ع وغن

العلمــي مــن املســاهمة يف تطويــر بادنــا يف وقــت نحــن مدعــوون فيــه مــن طــرف أعــى ســلطة 

ــات  ــات وتطلع ــع حاجي ــه م ــل تكييف ــوي ألج ــا التنم ــر يف منوذجن ــة للتفك ــام بوقف ــاد، للقي بالب

املواطنــن. وسيســاهم هــذا التفكــر دون شــك يف توفــر تنميــة عادلــة ومســتدامة ســتعطي 

للمعرفــة وللعلــم وللتكنولوجيــا وللبحــث العلمــي املكانــة التــي تســتحقها.

ــة، وإىل اقتصــاد  ــا إىل اقتصــاد للمعرف ــل اقتصادن ــى تحوي ــل ع ــوي رهــن بالعم ــا التنم إن منوذجن

ــو  ــان ه ــإن الره ــايل ف ــج )inclusif(. وبالت ــاد دام ــذا إىل اقتص ــن وك ــاد مواط ــر، وإىل اقتص أخ

مواءمــة البحــث العلمــي واالبتــكار مــع جميــع هــذه األبعــاد، بغايــة الوصــول إىل الحلــول الفعليــة 

ــه  ــة كتوج ــة املتقدم ــداف الجهوي ــع أه ــام م ــق ت ــول يف تواف ــذا التح ــة له ــورات الروري والتط

ــا. ــرتاتيجي لبادن اس

كل ذلــك يســتدعي تتبــع وتقييــم البحــث العلمــي مبناهــج مناســبة مــن أجــل وضــع التوجيهــات 

ــؤدي البحــث  ــى ي ــي سياســات منســجمة حت ــوارده، وتبن ــة واملامئــة ألنشــطته، وترشــيد م الناجع

ــا. ــة كبلدن ــدان النامي ــاره رافعــة أساســية للبل ــا باعتب العلمــي دوره كام

املشــاركات  والســادة  الســيدات  أيهــا  واقرتاحاتكــم،  ومشــاركاتكم  وأفكاركــم  نقاشــاتكم  إن 

ــروع  ــم مل ــور مائ ــع تص ــا، لوض ــرة لن ــة كب ــك، ذات أهمي ــتكون، دون أدىن ش ــاركون، س واملش
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ببادنــا. والتقنــي  العلمــي  للبحــث  القطاعــي  التقييــم 

أجــدد شــكري الخالــص لكم جميعا، وأمتنى التوفيق والنجاح ألشــغال هــذه الندوة الدولية.


