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االفهرس
ا

انظرة حول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أول: 

اواملقومات املنهجية املبادئ املوجهة -املهام .1

اتشخيص الوضعية: .2
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اأول: نظرة حول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
ا

ااملنهجية املقومات – املوجهة ملبادئا-املهام  .1

ا. مهام القطاع1.1

( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 2013فبراير  19) 1434ربيع اآلخر  8صادر في  2-12-790رسوم رقم حسب امل

تناط بوزارة التعليم والبحث العلمي وتكوين األطر مهمة إعداد السياسة ، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

التشريعية والتنظيمية الجاري بها ، طبقا للنصوص ا، وتتبع تنفيذهان التعليم العالي والبحث العلميالحكومية في ميد

ا: ولهذه الغاية تكلف باملهام التالية. العمل

 ام التعليم العالي والبحث إعداد مخططات تنمية التعليم العالي الجامعي والسهر على تنفيذها والعمل على تقييم نظ

ا؛العلمي

 الجامعات الحات الالزمة له بتعاون مع إعداد النظام البيداغوجي للتعليم العالي والسهر على تطبيقه وتحضير اإلص

ا؛ومؤسسات التعليم العالي

 ةأو الخاضعسات املعنية املساهمة في تخطيط األنشطة املتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها املؤس 

ا؛لوصايتها

 ا؛لمة من طرف مؤسسة التعليم العالياعتماد مسالك التكوين لتحضير الشهادات العليا املس

 ا؛تنمية قطاع التعليم العالي الخاصإعداد استراتيجيات ومخططات عمل ل

 وجية الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العالي الخاص أو توسيع نطاقها أو تغييرها أو إغالقها وإجراء املراقبة البيداغ

 ؛واإلدارية على هذه املؤسسات

  ؛ام والخاصشراكة بين القطاعين العدعم التعليم العالي الجامعي في إطار 

  مع مراعاة الختصاصات املخولة للقطاعات الوزارية أو الهيآت األخرى استراتيجية البحث العلمي والتقنيإعداد ،

 ؛عية والتنظيمية الجاري بها العملبموجب النصوص التشري

 إقرار البحث العلمي األساس ي والتطبيقي وتشجيعه؛ 

 ا؛ور واملشاريع والبرامج ذات األولويةتشجيع الدعم التقني للبحث العلمي وتحديد املحا

 ؛ات التعليم العالي والبحث العلميالسهر على الستعمال األمثل للبنيات واملعدات العلمية والتقنية ملؤسس 

 وكذا توفير ، وتمويله وتقييمه وتثمينه ية املتعلقة بتنسيق البحث العلميوضع اإلطار املرجعي لإلجراءات املسطرا

ا؛لذلكالرسائل الالزمة 

 ؛املحددة حسب األولويات الوطنية توزيع اإلمكانيات املخصصة من قبل الحكومة ملختلف مشاريع وبرامج البحث 

 ؛عالم في امليدان العلمي والتقنيوضع وتطبيق برامج تهدف إلى تنمية ونشر الثقافة واإلا 

  مع الجامعات ومؤسسات البحث تشجيع التعاون والشراكة في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والبتكار

 ؛الثنائي والدولي في هذا املجال، وكذا تنمية التعاون طنية العمومية والخاصة واألجنبيةالوا
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 تع مختلف جمعياتنمية عالقات التعاون والشراكة مع الفاعلين القتصاديين والجتماعيين وتعزيز العالقات م 

ا.بمجال التعليم العالي والبحث العلمي املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية املهتمة

ااملوجهة بادئ. امل2.1

  الثوابت الدستورية لألمة املغربية املتمثلة في الدين اإلسالمي، والوحدة الوطنية وامللكية الدستورية والختيار

 ؛الديمقراطي

  العالم، املبنية على العتدال والتسامح الهوية املغربية املوحدة واملتعددة املكونات، والغنية الروافد، واملنفتحة على

 وترسيخ القيم وتقوية النتماء، والحوار بين الثقافات والحضارات؛

 مبادئ حقوق اإلنسان؛ 

 للتنمية البشرية املستدامة؛ اعتبار التعليم العالي والبحث العلمي رافعة 

 الحديثة.راط في مجتمع املعرفة والعلم واإلبداع واإلبتكار والتكنولوجيات اإلنخ 

ااملقومات املنهجية. 3.1

 للتربية والتكوين؛ تحقيق اللتقائية والتكامل بين القطاعات الثالثة 

 ؛توطيد املكتسبات وتطويرها وابتكار حلول جديدة تمكن من الحسم في اإلشكاليات العرضانية العالقة 

  في سيرورة اإلعداد والتطبيق؛ترسيخ املقاربة التشاركية 

 ها املستمر؛موتوفير مستلزمات تحقيق أهدافها وتتبع إنجازاتها وتقوية في ريادة وتنفيذ الستراتيجية نهج حكامة ناجع 

 .ترتيب األولويات والتدرج في التنفيذ 

اتشخيص الوضعية: .2

ا2016و 2001أهم املنجزات ما بين . 1.2

مست مختلف جوانبه بغية عرف نظام التعليم العالي والبحث العلمي خالل العقدين األخيرين إصالحات عميقة 

امالءمته مع التطورات التي عرفها املحيط العام للمجتمع املغربي ولتطلعاته املستقبلية وقناعته بمجتمع املعرفة.

تحقيق مجموعة من اإلصالحات اعتبرت بمثابة العشرية الوطنية للتربية والتكوين وتميزت ب 2009-2000فالفترة  

من والذي  املتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية لتطبيقه 01.00قم صدور القانون را الهيكلية أهمها

اسماته األساسية استقاللية الجامعة والرقي بها إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالستقالل اإلداري واملالي والبيداغوجي.

لتوجهات امليثاق الوطني  تسريع استكمال اإلصالح طبقالبرنامج استعجالي  د( إعدا2012- 2009)وعرفت الفترة 

للتربية والتكوين وتوصيات التقرير األول للمجلس األعلى للتعليم. وقد ارتكز هذا البرنامج على ثالثة مبادئ أساسية 

والجامعات من جهة وبين الدولة  بين الدولة التكوينات والتعاقدتتجلى في تعزيز استقاللية الجامعات، ومهننة 

امن جهة أخرى.الوصاية تحت  ؤسساتاملوا

تضمن سلسلة من املشاريع واإلجراءات تم تحديدها مخطط عمل ، أعدت الوزارة 2013-2016لفترة وخالل ا

بوضوح انطالقا من التوجهات األساسية للبرنامج الحكومي والتحديات املطروحة ونتائج التقييم املرحلي لعقود التنمية 
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. وقد عرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سات تحت الوصايةواملؤس املبرمة بين الدولة واملؤسسات الجامعية

ا.بفضل الجهود املبذولة تحقيق مجموعة من اإلنجازاتهذه الفترة 

 اعلى مستوى توسيع العرض التربويا

  اسنة   %10,44مقابل  2016-2015في %31,3 ارتفاع نسبة التمدرس في التعليم العالي إلى

ا؛2000-2001 

  2016-2015مقعد برسم  067 446توسيع الطاقة الستيعابية ملؤسسات التعليم العالي حيث سجلت 

 ؛ 2000-2001مقعد سنة   150 262مقابل

  2000سنة مؤسسة  73مقابل 2016-2015مؤسسة في  119ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي الجامعي إلى-

2001. 

  اتحسين جودة التكوينات على مستوى

  والشروع في إصالح نظام ت الطبية والصيدلية وطب األسنان ، إصالح التكويناسلك اإلجازة واملاسترإصالح

 الدراسات بسلك الدكتوراه؛

  تنويع التكوينات ومالئمتها مع سوق الشغل وحاجيات املشاريع املهيكلة الكبرى من املوارد البشرية املؤهلة. وقد

مسلك بلغت نسبة املسالك  2000أزيد من  2016-2015جامعية بلغ عدد املسالك املعتمدة برسم السنة ال

 .%58املمهننة منها 

  على مستوى تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي 

  إعادة النظر في طرق ومعايير التقييم للترقي بالنسبة لألساتذة املؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي بمقابلة

 مع لجنة علمية؛ 

 التأطير داخل املؤسسات الجامعية؛  الرفع من نسبة 

  لتجميع املعطيات.  إرساء نظام معلوماتي 

  على مستوى البحث العلمي 

  اتحيين الستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي؛

 الجنة الوزارية الدائمة املكلفة بالبحث العلمي والبتكار والتنمية التكنولوجية؛  تفعيل عمل ا

  اإيالء عناية خاصة للتكوين في مراكز الدكتوراه؛

  تسجيل ارتفاع هام في عدد براءات الختراع املسجلة من قبل الجامعات؛ 

 على مستوى الخدمات الجتماعية 

 الزيادة في قيمة املنحة الجتماعية لفائدة الطلبة؛ 

 ممنوح سنة  320.706ن إلى من املنحة الجتماعية، حيث وصل عدد املمنوحي نالرفع من عدد املستفيدي

 ؛% 187,36أي بزيادة  2001-2000سنة  605 111مقابل  2015-2016

  أي بزيادة  2001-2000مليون سنة  528مليون درهم مقابل  1628ارتفاع في امليزانية املخصصة للمنح لتصل

ا؛ % 208 تصل إلى

  ،اسرير؛ 59000استيعابية تصل إلى بقدرة 29ويبلغ حاليا عدد األحياء الرفع من عدد األحياء الجامعية



6 
 

 االرفع من عدد الوجبات املقدمة باملطاعم الجامعية، وقد بلغ عدد الوجبات املقدمة للطلبة سنة

 وجبة؛ 9.300.000ما يقارب    2016-2015  

  ا؛لفائدة الطلبة التغطية الصحية نظامتفعيل

 املوجهة للطلبة.صلة األنشطة الثقافية والرياضية موا 

 القطاع تإكراها .2.2

، إكراهات موضوعية وازنة، فإن الجامعة املغربية ل تزال تعاني من التي تمت اإلشارة إليها أهمية املكتسباترغم 

ااملرجوة، وذلك على عدة مستويات:، تحول دون تحقيق األهداف 2014لهيئة الوطنية للتقييم لسنة وقف عليها تقرير ا

 اعلى مستوى الحكامة

 ؛نتيجة تعدد الوزارات الوصية على مؤسسات التعليم العالي العمومي املنظومة القائمة شتات مكونات 

  ؛بالجامعات والتدبيرا آليات القيادةضعف 

  وصاية إدارية موكولة إلى الوزارة واخضوع الجامعة لوصاية مالية موكولة إلى السلطة الحكومية املكلفة باملالية

 ؛الوصية

 ؛01.00القانون العديد من مقتضيات نزيل عدم ت 

 ولوحات القيادة لتحسين  ؤشراتيوفر املعلومات واملللمعلومات وشامل مندمج وطني نظام  التأخر في إرساء

 التعليم العالي.مختلف جوانب  تدبيرا

 اعلى مستوى عرض التعليم العالي

حقق قطاع التعليم العالي في الفترة األخيرة إنجازات مهمة على مستوى البنية التحتية والتأطير، إل أنها تبقى غير 

 كافية ملواكبة الطلب املتزايد على التعليم العالي لوجود إكراهات تتجلى في:  

 ؛وج املفتوحيما املؤسسات ذات الولعلى مؤسسات التعليم العالي، ل سواملستمر  كبيراالضغط ال 

 ؛ما يخص ضبط املدخالت كما وكيفانسيق مع قطاع التربية الوطنية فيضعف الت 

  ؛التأطير البيداغوجي واإلدارياعلى مستوى متواصل خصاص 

 بسلك اإلجازة باملؤسسات ذات الستقطاب  إشكالية الهدر الجامعياملردودية الداخلية املتمثلة في  ضعف

ا.في سوق الشغلضعف اندماج الخريجين وا املفتوح

 االجودة مستوىا على

رغم املجهودات املبذولة الجهود لتنويع التكوينات وتحسين جودتها عن طريق اعتماد املسالك لفترة محددة وإجراء 

التقييم الذاتي عليها والقيام بتعديلها ومالءمتها، إل أن نجاعة وفعالية هذه التكوينات تظل دون املستوى املطلوب 

ايمكن رصد اإلكراهات التالية:وا تزايد املضطرد ألعداد الحاصلين على الباكلوريا. خصوصا في ظل ال

  نقص في التأطير البيداغوجي على املستوى النوعي أو الكمي، خاصة في بعض التخصصات وفي بعض املؤسسات

ا؛املفتوح أو املحدود على حد سواء ذات الستقطاب

  ؛وبنيات الستقبال، مما ينتج عنه صعوبة تطبيق اإلصالحنقص في التجهيزات العلمية والبيداغوجية  
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  صعوبة إعمال الشراكة مع املحيط السوسيو اقتصادي، على مستوى تحديد الحاجيات وإعداد املسالك وتأطير

االتكوينات والتداريب املهنية؛

 ا ؛عملياتعدم ليونة املساطر اإلدارية واملالية على مستوى الجامعات مما يسبب بطئا في إنجاز ال

 اغياب جهاز وطني يعنى بتحديد حاجيات سوق الشغل؛

 غياب نظام مركزي مندمج لتتبع الخريجين؛ 

  ،اعدم إعمال التقييم الخارجي

 إشكالية لغة التدريس وتدريس اللغات؛ 

  التكوينات لضمان الحركية األفقية.انعدام الجسور بين 

 اعلى مستوى البحث العلمي

اما يلي: مجموعة من اإلكراهات، نلخصها فيالبحث العلمي والبتكار يواجه 

 ؛ضعف البنيات التحتية والتجهيزات العلمية الضرورية 

 العلمي؛ البحث مجال في املتدخلين مختلف بين والتكامل التنسيق ضعف 

 الوطني؛ الصعيد على العلمي البحث أنشطة ينظم موحد قانوني إطارا غياب 

 وازنة؛ وأقطاب مشتركة مختبرات إطارا في وطنية معاييرا وفق البحث لبنيات موحدة هيكلة غياب 

 ملتوفرة؛ ا اإلمكانيات محدودية 

 العلمي؛ البحث نتائج تثمين محدودية 

 ؛ضعف بنيات تثمين نتائج البحث ومشاركة الجامعات في األقطاب التكنولوجية ومراكز البتكار 

 العلمي؛ البحث ملشاريع واملالي اإلداريا التدبيرا مساطرا تعقيد 

 البحث؛ أنشطة في الستثمارا قصد الخاص للقطاع حفيزاتت غياب 

 الخاص؛ القطاع مع بشراكة بحث مشاريع إنجازا على لتشجيعهم للباحثين تحفيزات غياب 

 اوالتميز؛ اإلنتاج على الباحثين والطلبة الباحثين تحفزا وآليات أساسية أنظمة غياب

 لها تابعة شركات وإحداث املقاولت في الجامعات مساهمة تعرقل وتنظيمية قانونية إكراهات وجود. 

 االتعاوناالشراكة وا مستوىا على

 :تتجلى أهم اإلكراهات القائمة فيما يلي

  ؛استفادة متوسطة من البرامج األوربيةبعض الدول األوروبية واملتوسطية واعقد شراكات مقتصرة على 

  التعاون؛ضعف املشاريع في مجال البحث التطبيقي ضمن برامج 

 ؛غياب برامج لنقل الخبرة املغربية إلى الدول اإلفريقيةوا على مجال تكوين الطلبة جنوب-اقتصار التعاون جنوب 

  الدول؛ضعف عدد منح التعاون واقتصارها على عدد محدود من 

 ت املحلية عامة غياب الشراكة مع الجماعاالجتماعية والقتصادية الوطنية وا ضعف الشراكة مع القطاعات

 ؛وضعفها مع الجهات

 غياب آليات لتتبع وتقييم تفعيل التفاقيات والتفاقات املبرمة مع مختلف الشركاء؛ 
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  القطاع الخاص؛غياب تدابير تحفيزية لفائدة 

  األخرى، من جهة، وبين الجامعة والقطاع الخاص، ضعف نطاق الشراكة بين الجامعة والقطاعات الحكومية

 من جهة أخرى؛

 التابعة لقطاع التربية الوطنية؛ محدودية التعاون والشراكة بين الجامعة واملؤسسات اإلعدادية والثانوية 

 .ضعف الطاقة الستيعابية للمؤسسات ذات الستقطاب املحدود أمام الطلب األجنبي املتزايد عليها 

  االخدمات الجتماعية لفائدة الطلبةعلى مستوى

رغم املجهود الكبير الذي بذل من أجل الرفع من قيمة املنحة الجتماعية ومن عدد املستفيدين منها وما ترتب عنه من 

ارتفاع كبير للميزانية املخصصة للمنح، إل أن التزايد املضطرد ألعداد الطلبة يعد من األسباب التي تحول دون تحقيق 

 املنشود للدعم الجتماعي لفائدة الطلبة والرقي به إلى مستوى يضمن تكافؤ الفرص في مجال التعلم. وتتجلىالتطور 

 ما يلي: أهم اإلكراهات في هذا املجال في

 ؛انخفاض نسبة التغطية على مستوى املنح 

 لستهداف الطلبة األكثر احتياجا؛ غياب معايير موضوعية وشفافة 

 زم لتحويل تدبير املنح من الوزارة الوصية إلى املكتب الوطني لألعمال الجامعية غياب النص التنظيمي الالا

 ؛الجتماعية والثقافية

  ؛لفائدة الطلبة الصحية لتغطيةا نظامضعف وتيرة تنزيل 

 ضعف األنشطة الرياضية والثقافية لفائدة الطلبة بالجامعات واألحياء الجامعية. 

 على مستوى التمويل 

  املحلية،  جماعاتالقطاع على الدولة فقط في غياب مساهمة أطراف أخرى )الجهات، الاقتصار تمويل

 ؛األسر...(

  في نقص مع مشاريعها لتنفيذ الدولة طرف من املقدمة اإلعانات على كبيرة نسبةباعتماد الجامعات 

ا؛والبتكار العلمي للبحث املخصصة املالية املوارد ضعفالخاص وا القطاع مع الشراكات

 مما ينتج عنه بطء وتأخير يعرقل السير العادي  القبلية املراقبة على للجامعات املالي التدبيرا منظومة اعتماد

 ؛للعمليات

 خصوصية العتبارا بعين األخذ دونا العمومية النفقات تدبيرا في املعتمدة املساطرا لنفس الجامعات خضوع 

 بها؛ املرتبطة التمويل مصادرا وطبيعة والتقني العلمي البحث ومستلزمات والتكوين التربية مهام

 واملحاسباتي؛ املالي بالتدبيرا مكلفة إدارية بنيات وخاصة للجامعات بالنسبة منظام وجود عدم 

 واملحاسباتي؛ املالي دبيرامجال الت في التأطيرا ضعف 

 اريع املبرمجة في املش تعقيد املساطر اإلدارية املعتمدة على مستوى اإلنفاق واملراقبة، مما يحول دون إنجازا

 ؛اآلجال املحددة

 ضعف تنفيذ وصرف امليزانيات املخولة للجامعات. 

لرؤية الستراتيجية املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لوثيقة "ا وبعد إصدارا، ولتجاوز هذه اإلكراهات
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-2017للفترة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع استراتيجية  خطة ، قامت الوزارة بإعداد"2030-2015لإلصالح 

االستراتيجية. لرؤيةمن أجل تنزيل مضامين هذه ا 2030

ا

 لقطاعل لستراتيجيةاطة خالثانيا: مرتكزات 

 لتعليمات امللكية السامية املوجهة لقطاع التعليم العالي البحث العلمي، وتنزيال ألسس ورافعات الرؤيةتنفيذا ل

: "من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة والرتقاء" املعد من قبل املجلس األعلى للتربية 2030-2015الستراتيجية لإلصالح 

وتطبيقا لتوجهات البرنامج الحكومي، أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر  ،والتكوين والبحث العلمي

، تهدف إلى توطيد اإلصالح وتحسين جودة التكوين والبحث، مع 2030إلى  2017خطة استراتيجية للفترة املمتدة من 

اضمان تكافؤ الفرص والرتقاء بالتعليم العالي في كل جهات اململكة.

اباألساس في: املتمثلة مجموعة من املرجعيات الستراتيجية القطاعية على الخطة تند هذهوتس

تنفيذ التعليمات امللكية السامية املوجهة لقطاع التعليم العالي البحث العلمي وذلك من خالل  .1

 مجموعة من الخطب:

  األكبر، هو تأهيل املوارد البشرية. ويظل العائق الثالث، بل التحدي “... :2010خطاب عيد العرش املجيد لسنة

وهنا تجب املصارحة بأنه من مسؤولية الجميع، اإلقدام على اتخاذ قرارات شجاعة، لتحقيق املالءمة بين التكوين 

العلمي واملنهي والتقني، وبين مستلزمات القتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والبتكار، والنخراط في 

 ”.والتصال... اقتصاد ومجتمع املعرفة

  التي نضعها في  ٬لذلك يتعين النكباب الجاد على هذه املنظومة...“:2012خطاب ذكرى ثورة امللك والشعب لسنة

إذ ل ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل  ٬صدارة األسبقيات الوطنية. هذه املنظومة التي تسائلنا اليوم

والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في إلى املدرسة  ٬القائم على املساواة ٬واملنصف

 ”.ومالئم للحياة التي تنتظرهم....  ٬الستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية

  إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب ...“:2013خطاب ذكرى ثورة امللك والشعب لسنة

التعليمية، التي ل تتالءم مع متطلبات سوق الشغل، فضال عن الختاللت الناجمة  اعتماد بعض البرامج واملناهج

 ”.عن تغيير لغة التدريس في املواد العلمية....

  من أجل وضع خارطة  2014أكتوبر  10للبرملان بتاريخ خطاب جاللته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية

إننا نعتبر أن الرأسمال البشري هو رصيدنا األساس ي، في تحقيق كل املنجزات، القتصادية “طريق إلصالح املدرسة:...

 ”.والجتماعية والسياسية والحقوقية، وسالحنا لرفع تحديات التنمية، والنخراط في مجتمع املعرفة والتصال....

"من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة  2030-2015ستراتيجية لإلصالح الرؤية اإلا تنزيل أسس ورافعات .2

 :واإلرتقاء"

، املعدة من قبل املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 2030-2015لإلصالح  تنتظم الرؤية الستراتيجية

افي أربعة فصول والتي تشتمل على عدة رافعات. يتعلق األمر ب: العلمي،
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امادة(  40رافعات و  8من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص ) :الفصل األولا

 مادة( 55رافعات و  7من أجل مدرسة الجودة للجميع ) :الفصل الثاني

امادة( 16رافعات و  6من أجل مدرسة الرتقاء بالفرد واملجتمع ) :الفصل الثالث

امادة( 23من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير)رافعتين و  :الفصل الرابع

وقد تم إعداد هذه الستراتيجية استجابة للدعوة امللكية املوجهة للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 

، من أجل وضع خارطة طريق إلصالح منظومة التربية 2014أكتوبر  10العلمي في افتتاح الدورة الخريفية للبرملان، بتاريخ 

اوالتكوين لتضطلع بأدوارها على النحو األمثل. 

ايل توجيهات البرنامج الحكوميتفع .3

التنمية ، "تعزيز (2021-2016 )الولية التشريعية املحور الرابع من البرنامج الحكومييتعلق األمر بتفعيل توجهات 

إرساء منظومة متميزة " بالخصوص النقطة الخامسة منه، املتعلقة  البشرية والتماسك الجتماعي واملجالي"، وعلى

 التربية منظومة إصالح التي تهدف إلى مواصلة تفعيل هذه النقطة مجموعة من اإلجراءات تضمنت وقد". للتعليم العالي

ا.العلمي والبحث والتكوين

اجسامة وتعدد التحديات .4

ن توسيع الطلب الجتماعي الناتج عن تطور النظام التعليمي ككل، ومتطلبات النمو القتصادي املرتبطة إ

والتنافسية املعتمدة من طرف البالد يجعل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أمام بالسياسة التطوعية لالنفتاح 

ا.تحديات كبرىا

ذا ويعتبر التقدم املحرز منذ تنفيذ إصالح التعليم العالي ثمرة الجهود املتظافرة التي بدلتها كل الفعاليات به

ال مطروحة.أن العديد من اإلشكاليات والجوانب الخافتة ل تزا إلا ،القطاع

ويمكن الوقوف عند أهم التحديات التي تواجهها حاليا املنظومة من معرفة اإلشكاليات الرئيسية للقطاع 

التحديات  وتتلخص أهم تلك املدى املتوسط والبعيد. والبحث عن الحلول والتدابير املناسبة سواء على املدى القصير أوا

ا: على مستويين

 التعليم العالي على مستوىا: 

 ؛العاليطلب الجتماعي على التعليم تزايد ضغط ال  

  ؛متطلبات الجودةمواكبة 

 ؛ملهننة والتشغيلا 

  ؛اإلشكالية اللغويةحل 

 واستدامته؛ تمويل التعليم 

 التنافس الدولي. 

 البحث العلمي والبتكار على مستوىا: 

  ؛التكنولوجيربط البحث العلمي بالتنمية وجعله رافعة أساسية للتنافسية والتطور 

  ؛من الباحثينتعبئة وتحفيز وتكوين الخلف 
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 ؛تأهيل بنيات البحث 

 ؛تعدد املتدخلين وضعف التنسيق 

 ؛استدامة تمويل البحث العلمي 

 انفتاح واندماج املنظومة في محيطها الجهوي والوطني والدولي. 

اواملحاور األساسية هدافاألا :قطاعللالستراتيجية الخطة ثالثا: 

اللقطاع الخطة الستراتيجية. أهداف 1

املعدة من طرف املجلس األعلى للتربية والتكوين  2030-2015في سياق بلورة الرؤية الستراتيجية لإلصالح 

 والبحث العلمي إلى واقع ومستلزمات، تمت صياغة هذه الخطة الستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

اتتلخص فيما يلي:  يالت األهدافتحقيق مجموعة من  الستراتيجية الخطة . وتتوخى هذه(2030-2017)للفترة 

  الستجابة للطلب املتزايد على التعليم العالي بشكل يضمن تكافؤ الفرص في ولوج التعليم العالي بجميع مكوناته

 ويحقق التوازن في توزيع العرض التربوي ما بين الجهات؛

  املالئم ملواكبة تزايد الطلب حسب الحاجيات الحقيقية لكل جهة؛توفير التأطير التربوي واإلداري 

 ترسيخ نموذج بيداغوجي يستجيب ملستلزمات الجودة؛ 

 ضبط وتحسين جودة التكوينات للرفع من تنافسية املنظومة على املستويين الجهوي والدولي؛ 

 تحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل؛ 

 ؛ربتكاالرتقاء بمنظومة البحث العلمي والتقني والا 

  رصد التمويل الالزم وتنويع مصادره من أجل تحقيق متطلبات الجودة واإلنصاف وتكافؤ الفرص؛ 

 .اتحقيق النجاعة والفاعلية في األداء وفق مقومات الحكامة الجيدة

ا2030-2017للفترة قطاع المحاور استراتيجية . 2

ا:استراتيجية محاورا 4تتوزع الخطة الستراتيجية للقطاع على 

 تحسين الولوج والدراسة بالتعليم لعالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم املحور األول:

 الرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية املحور الثاني:

 دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة : املحور الثالث

 ير حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها تطوا: املحور الرابع

 ءاتإجرايتمفصل كل واحد منها إلى أهداف وا مشروعا 20 لترجمة هذه املحاور إلى اعتماد مقاربة منهجية وقد تم

الخطة الستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي " مصفوفةأنظر تفصيل هذه املشاريع في )للتفعيل. 

 .(1املرفق ) )مشاريع األجرأة( "2017-2030

ا
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 التعليم العالي والبحث العلمي الستراتيجية لقطاع الخطة محاورا

 

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا  

 أربعة محاور رئيسية

 مشروعا 20

 املحور األول:

 والدراسةتحسين الولوج 

لتحقيق العالي  بالتعليم 

اإلنصاف وتكافؤ الفرص 

 واستدامة التعلم

 أربعة مشاريع

 املحور الثالث:

دعم البحث العلمي والرفع 

من مردوديته وربطه 

 بأهداف التنمية

 خمسة مشاريع

 

 املحور الرابع:

تطوير حكامة منظومة 

 التعليم العالي بهدف الرفع

 من أدائها

 خمسة مشاريع

 

 :الثانياملحور 

الرتقاء بالجودة لتحسين 

مخرجات التعليم العالي 

ومواءمتها مع متطلبات التنمية 

 وسوق الشغل

 مشاريع ستة 
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ا: تحسين الولوج والدراسة بالتعليم لعالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلماملحور األولا

ا ورهانا حاضرا في جل الفرص في ولوج واستدامة التعليم العالي تحدي تكافؤاظل هدف تحقيق اإلنصاف وا

ت قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من املنجزات على هذا املستوى. استراتيجيا

ولترسيخ حق الولوج وتعزيز وأمام الضغط املتزايد للطلب على التعليم العالي واستدراكا للتعثرات الحاصلة في هذا املجال 

 األهدافوإلى تحقيق  واملستقبلية للمنظومةإلى الستجابة لإلكراهات اآلنية  يهدف حوراامل هذا فإن ،استدامة التعلم

ا:التالية

 ؛ماإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعل ضمان تعليم عالي موسع ومتوازن في عرضه ما بين الجهات في إطارا .1

 ؛لتكنولوجيا اإلعالم والتصال في مجال التعليم العالي والبحث العلمياإلدماج الناجع  .2

 ؛تيسير حق الولوج وضمان الندماج والنجاح لألشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة .3

 .تحسين وتيسير ظروف الحياة الجامعية للطلبة وتقوية اندماجهم الجتماعي والثقافي .4

 

اوسوق الشغل لتحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية : الرتقاء بالجودةالثاني املحورا

إن تحسين مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل يمر باألساس عبر الرتقاء بجودة 

التكوينات وتنويع العرض. وقد تم تحقيق العديد من املكتسبات من خالل اإلصالحات السابقة، إل أن جسامة 

لنموذج البيداغوجي الوطني وترفع من مردوديته التحديات تفرض اعتماد مقاربات جديدة تضمن جاذبية وتنافسية ا

اما يلي: في نعرضها األهدافيسعى إلى تحقيق العديد من  حورااملهذا الداخلية والخارجية. في هذا السياق، فإن 

تجديد النموذج البيداغوجي ومأسسة نظام الجسور في اتجاه تجانس وتمفصل أفضل بين مختلف مكونات  .1

 املنظومة؛

مع متطلبات سوق الشغل اآلنية واملستقبلية وحاجيات املحيط تحسين جودة التكوينات ومالءمتها  .2

 السوسيواقتصادي؛

 ؛تطوير التكوين املستمر وضمان التعلم مدى الحياة .3

جعل التعليم العالي الخاص شريكا للتعليم العالي العمومي في الستجابة للطلب وفي تنويع وتوسيع العرض  .4

 ؛التربويا

 ؛بركب البلدان الصاعدة املغرب لحاقتعزيز سهام الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في اإلا .5

 .جودة التعليم العالي والرفع من جاذبية وتنافسية املنظومة تعزيز وتطوير النظام الوطني لضمان .6

ا  
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ااملحور الثالث : دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة

بالنظر إلى دوره الستراتيجي كرافعة للتنمية الجتماعية والقتصادية وبلوغ مجتمع املعرفة، فإن تنمية وتطوير 

البحث العلمي والتقني والبتكار شكل إحدى املحاور األساسية ضمن هذه الستراتيجية. فمن أجل مواجهة التحديات 

نجازية البحث العلمي والبتكار واستثمار نتائجه وتثمينها، يسعى محور التي تعرقل السياسات الوطنية في مجال الرتقاء بإ

ا:التالية األهدافإلى بلوغ  " دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة"

الوطنية للبحث العلمي والبتكار في اتجاه بناء نظام وطني ومؤسساتي مندمج يرفع  الرتقاء بحكامة املنظومة .1

 من اإلنجازية واملردودية؛

 ؛الدراسات بسلك الدكتوراهتدبير تحسين  .2

 لباحثين وانخراطهم في ممارسة البحث؛ا تشجيع وحفز النبوغ والتميز لدى .3

 ؛أداءهالرفع من واالبنيات التحتية للبحث العلمي  تطوير وتنويع .4

 للنهوض باملهام الداعمة لتنمية اقتصاد البالد والرتقاء باملجتمع؛ تثمين البحث العلمي والتكنولوجي والبتكارا .5

الرتقاء بإنجازية مؤسسات البحث العلمي  على املستوى الوطني والدولي في مجالتطوير الشراكات والتعاون  .6

 والتقني والبتكار.

امنظومة التعليم العالي بهدف الرفع من أدائها املحور الرابع : تطوير حكامة

إن التغيرات التي يشهدها املجتمع وتطور تطلعاته تفرض إرساء أسس حكامة جيدة تتوافق مع متطلبات التدبير 

هذا املحور  أهدافتسعى .  واالغايات املنشودةالناجع وخصوصية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل بلوغ 

ا:مرتبطة بها. وتتلخص فيما يليضمان مبادئ الحكامة الجيدة وحل اإلشكاليات التي ظلت إلى 

 ؛وملستلزمات الحكامة الجيدة املنظومة عليم العالي والبحث العلمي لتطورامواكبة التشريعات املتعلقة بالت 

 ترسيخ آليات الحكامة الجيدة على كل مستويات املنظومة واإلرتقاء بها؛ 

  ؛للقيادة واملساعدة على اتخاذ القرار من أجل تدبير ناجع للقطاعشامل ومندمج إعالمي إرساء نظام 

 كرافعة لتحسن جودة التكوين  والتعاون في مجالت التعليم العالي والبحث العلمي والبتكاراات الشراك استثمارا

 وتطوير البحث العلمي والبتكار؛

 بشكل يكفل نجاح اإلصالح والرقي بأداء املنظومة تحسين تدبير املوارد البشرية العاملة بالقطاع. 

ا

ا  
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 2030-2015 الستراتيجية الرؤية مع للقطاع الستراتيجية الخطة محاورا تقاطع. 3
ا

ااملحور في الخطة الستراتيجية للقطاع
ااملرجع في الرؤية الستراتيجية

اعدد مشاريع األجرأة
االرافعةاالفصل

تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي  :املحور األولا

 لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعليم
ا1-2-3-4

1-4-5-6-7-8-12- 19-

ا20-22
ا04

الرتقاء بالجودة لتحسين مخرجات  :املحور الثاني

التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق 

 الشغل

ا1-2-3-4

-4-5-6-7-8- 10-11-13-

14-12-16-15-19-20-

ا21-22

ا06

دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته  الثالث: املحورا

 وربطه بأهداف التنمية الشاملة
ا05ا20-14-10ا2

تطوير حكامة منظومة التعليم العالي  :املحور الرابع

 بهدف الرفع من أدائها
ا1-2-3-4

3-5- -9-10-14-15-19-

ا22
ا05

 

االستراتيجيةاملنهجية املعتمدة ألجرأة : رابعا

ط، فإن على املدى القريب واملتوس ةالستراتيجي الخطةبالنظر إلى حجم األوراش التي ستنفذ على امتداد سنوات 

رهين بوضع عدة فعالة للقيادة، تضمن التعبئة املتناسقة ملجموع الكفاءات الضرورية على املستوى  تحقيق النجاح

ااملركزي، وعلى مستوى الجامعات واملؤسسات التابعة للوزارة.

وسيتولى على الصعيد املركزي، فريق عمل يترأسه مدير"ة" مركزي، اإلشراف على فرق عمل حقيبة مشاريع كل 

-2017) سنوات أربعدى مكزي على من أجل إعداد مخطط العمل املرا ةاألربعة للخطة الستراتيجي محور من املحاورا

ا( وتنزيله إلى مخططات عمل على مستوى الجامعات واملؤسسات األخرى الخاضعة لوصاية القطاع.2021

املقاربة باملشروع. وهكذا سيتم تكوين فريق خاص على منهجية العمل  مخططوا الخطة وأجرأةتفعيل  سيعتمد

بكل مشروع، على الصعيد املركزي، تترأسه مديرية مركزية. أما على صعيد الجامعات فسيتكفل رئيس الجامعة 

: املركز الوطني املؤسسات األخرى التابعة للوزارةبمسؤولية تدبير مجموع املشاريع املقررة بمخطط تطوير جامعته. وفي 

العلمي والتقني، املكتب الوطني لألعمال الجامعية الجتماعية والثقافية، الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة للبحث 

للنباتات الطبية والعطرية، فسيقوم كل مدير بتدبير املشاريع املرتبطة والوكالة الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي، 

ابمخطط عمل مؤسسته.

املتقاطعة، بضمان عملية التنسيق بين سائر املشاريع، التي تتقاطع فيما بينها، وبالتالي وستسمح هذه القيادة 

اضمان تقدم نموذجي ملختلف األوراش.

وسيساعد املديرين املركزيين ورؤساء الجامعات منسقون للمشاريع معينون لهذه الغاية مكلفون بتسيير 

ااملشاريع.
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زي فرق مركزية يكون من بين أدوارها جمع املعطيات من املؤسسات سيؤازر منسقو املشاريع على الصعيد املرك

اللمشاريع. املوازناتيحول سير تنفيذ املشاريع واملساهمة في إعداد مشاريع التقارير والتتبع 

وعلى صعيد الجامعات، سيؤازر املنسقون املعينون من أجل التطبيق العملي للمشاريع، فرق مشاريع مكونة، 

اسة جامعية، من رؤساء األقطاب ورؤساء املشاريع محليا.على صعيد كل مؤس

وستتوفر الفرق املشرفة على تنسيق املشاريع على أدوات للقيادة )مخططات عمل، مؤشرات وجداول، 

ادقيق لتقدم املشاريع وقيادتها عن كثب، وعلى مختلف املستويات.الصارم وااللتتبع ل تتبع( الضروريةمصفوفات لل

بعملية تجميع كل املعطيات  ونظم املعلومات بالنظر إلى املهام املوكولة إليها الستراتيجياتوستقوم مديرية 

والتقارير الدورية الواردة من مختلف املؤسسات التابعة للوزارة من أجل إعداد تقارير تركيبية لتتبع تنفيذ مخططات 

اعمل وتقديمها للجنة القيادة لتخاذ القرارات الالزمة.ال

ل إ يقتض ي توفير الوسائل الكفيلة بإنجاحه، ول يمكن رفع هذا التحدي للقطاع ةالستراتيجي الخطة إن تنفيذ

عبر تعبئة موارد ترقى إلى مستوى تحقيق األهداف والنتائج املنتظرة، وضمان انخراط كامل لألطر التربوية واإلدارية 

اوالتقنية ومجموع املتدخلين في املنظومة.

 


