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إطالق جلسات االنصات والمشاورة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريــع 

 تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي واالبتكار

 

الرفع من جودة ونجاعة منظومة التعليم العالي كفيلة بمن أجل إرساء دينامية جديدة 

لتسريع وتيرة التنمية في بالدنا، تعلن  دعامةوالبحث العلمي واالبتكار وجعلها 

المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي الوزارة عن إطالق 

  (.PACTE ESRI 2030)والبحث العلمي واالبتكار
 

ويكتسي هذا المخطط بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا، يستمد جوهره من 

أولويات ويهدف إلى ترجمة  التنموي الجديدالتوجيهات اإلستراتيجية للنموذج 

إلى ، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري، البرنامج الحكومي

 تدابير عملية بغية تسريع اندماج المغرب في مجتمع المعرفة.
 

، بمقدورها تعبئة جميع منظومة متجانسة من القيميستند هذا المخطط الوطني على 

حول رؤية مشتركة. وتتمحور هذه القيم حول الشفافية  فهمالتفاالفاعليين ودعم 

واألخالقيات والتميز والقدرة على الصمود من خالل التكوين واإلنصاف وتكافؤ 

 الفرص باإلضافة إلى االنفتاح.
 

، يرتكز على نموذج جديد للجامعة المغربيةكما يهدف هذا المخطط إلى إرساء 

في اصالح بيداغوجي شامل و مندمج ، أسس بحث  تتمثل مهيكلةأربعة محاور 

علمي بمعايير دولية ، منظومة حكامة ناجعة وفعالة، دور محوري للمجاالت الترابية 

واالجتماعي و  المستوى االقتصاديمن حيث االبتكار وخلق القيمة المضافة على 

 البيئي.
 

بشكل  تدارسهاوالتي سيتم  ثالث رافعات ألجرأة هذا المخطط الوطنيوقد تم تحديد 

مالءمة اإلطار القانوني والتنظيمي باإلضافة  معمق، تشمل بالتحديد التحول الرقمي،

 إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون على المستويين الوطني والدولي.

ووعيا منها بالرهانات والتحديات التي يشكلها هذا الورش بالغ األهمية، ارتأت 

د مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء اعتماالوزارة ضرورة 

، من خالل إشراك جميع األطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية الجماعي



االقتصاديين على المستوى اإلقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية و الفاعلين 

 المجتمع المدني. وفعاليات
 

المبرمجة خالل شهر فبراير على مستوى  جلسات االنصات والمشاورةإن مختلف 

الجامعات ستشكل نقطة انطالق المناظرات الجهوية المزمع تنظيمها في شهر مارس 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد  ، بحضورجهات المملكة  بكافة 2022

 ، عبد اللطيف ميراوي.واالبتكار
 

تقرير تركيبي عام يتضمن التوصيات على إثر هذه المناظرات الجهوية، سيتم اعداد 

 التقرير عن الجلسات التشاورية مع كافة األطراف. وسيعرض هذا ةالرئيسية المنبثق

. وستشكل هذه األخيرة حدثا بارزا يؤشر المناظرات الوطنيةللمداولة والنقاش خالل 

العـالـي لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم اإلطالق الفعلي للمخطط الوطني على 

 (.PACTE ESRI 2030والبحث العلمي واالبتكار)
 

التعليم العالي والبحث العلمي  أحدثت وزارة ،البناء المشترك مواكبة عمليةمن أجل 

 واالبتكار ثالث منصات:

  للمخطط الوطني لتسريــع تـحــــول الخطوط العريضة بوابة إلكترونية تتضمن

  العلمي واالبتكارمنظومة التعليم العـالـي والبحث 
 /https://pactesri.enssup.gov.ma 

  مخصصة لترصيد تقارير ورشات العمل لجامعات في وجه امنصة مفتوحة

 ؛والملخصات التركيبية المتعلقة بكل جهة 

 يمكن الطلبةفي وجه  ، مفتوحةعلى الموقع المخصص للمخطط منصة استشارية ،

 رمز مسار.دخال إعبر  يهالإلوج الو

 

https://pactesri.enssup.gov.ma/

