


 .1 ابثيةخامـة  -لكَة اًـَوم الإوساهَة والاحامتؾَة

ر اجلودة يف مؤسسات اًخـَمي اًـايل واًثاهوي  خمرب ثعٍو



 

 .  بوؾونسـَد  .د
 .  لكَة اًـَوم الإوساهَة والاحامتؾَة

 1 ابثيةخامـة 

 

ن اًـايل  ..  اٍمتزي يف اًخىٍو
اًخجربة اًسٌورسًة نمنوذج. 



 ملدمة

 ابًرمغ من اًىثري من اًـوائق ثـد سٌورسا من ادلول اًرائدة يف اًىثري من اجملالت 

 ـد اٍمنوذج اًخـَميي اًسٌورسي من اًامنذج ( وؿىل الأخص اًخـَمي اًـايل مٌَ)ًو
ة يف نثري من مٌاظق اًـامل َا وامللَلد  .. اًياحجة واملـرتف هبا دًو

اٍمنوذج ُذا وممزيات خطائص لأمه واكيف موحز ثلدمي اإىل املداخةل ُذٍ هتدف 
ي اٍمنوذج ُذا جناح رشوط يه وما ..وأأوربَا ؿاملَا وماكهخَ  من اًرشوط ُذٍ ُو

 بـظ وثبين مهنا الاس خفادة وجزائًرني حنن ًيا ميىن أأم اًسٌورسًني خطوضَات
ا  ..مؼاُُر

 نٌل هتدف املداخةل نذكل ًوضؽ املـامل الأساس َة لأمه حماور اًخيؼمي اذلي خيضؽ هل
(  س َاس َا واحامتؾَا وزلافِا)ُذا اٍمنوذج وؿالكذَ ابًخيؼمي اًلكي ٌَمجمتؽ اًسٌورسي 

 ..وؿالكة اٍمنوذج ابلإوسان هكحدد أأسايس حضاراي

 



 بـظ احللائق والأركام 

 اًخيافس َة أأحد مؼاُرcompétitivité  َما ثوفٍر ادلول املخلدمة من  ََيف جمال اًخـَمي اًـايل ٌشِد ؿ

َِا من بَلاهنا الأضََة اإىل  َب ًالس خحواذ ؿىل الأدمغة وحتًو ماكانت مادًة وثيؼميَة واًخيافس اًُر اإ

 ..  خامـاهتا

 َة واًخلاٍرر اًيت ًلوم هبا خرباء بشِادة اٍمنوذج اًسٌورسي يف اًخـَمي من اًامنذج اًرائدة اًخطيَفات ادلًو

 .(OCDEوخرباء امليؼمة الأوروبَة ٌَخـاون واًخمنَة )مس خلَون 

 س خلعا  اًااحثني خمتخَ  درخاهت  وصخططاهت  ًالًخحا  ابجلامـة لى ـسج سٌورسا من ادلول اًيت

اًسٌورسًة وخمرانز اًاحر اًسٌورسًة ففي ثلٍرر لأماهة ادلوةل ٌَرتبَة واًاحر اًسٌورسًة مت ثلدميَ ؿام 

 chercheursاًعَاة وأأنرث من هط  اًااحثني يف ما بـد اًخدرج  1/5ًذهر أأن ما ًٍزد ؾن  2006

post-doc وحوايل زَر الأساثذة يف املدارس اًـََا اًسٌورسًة ًُسوا سٌورسًني . 

  َاملاكهة اًـَمَة ٌَجامـة اًسٌورسًة جشِد ؿَهيا اًىثري من املؤرشات ادلًوَة سواء ثـَلت بخطي

َا  ِا ؿىل اًىثري من اجلوائز املـرتف هبا دًو َا أأو حطًو أأو من خالل ( وجائزة هوبي ٌَسالم)خامـاهتا دًو

 . ؿدد براءات الاخرتاع املسجةل ابمس اًااحثني اًسٌورسًني



 !!!!!من اًواحب أأن حىون سٌورسا بَلا مذخَفا 

واًس َاس َة والاحامتؾَة واٌَغوًة اًعاَـَة احملددات بـظ من اهعالكا 

   .واًخحرض اًخمنَة حتدي رفؽ ميىٌَ ل بأأهَ اًاَل ُذا ؿىل احلنك ميىن

سٌورسا مفساحة .مساحة الأوروبَة اًاَلان أأضغر من سٌورسا 

 بذكل ويه فروسا خارهتا مساحة من مرة 13   أأكي (2مك 41300)

   .اجلزائر مساحة مرة 52   أأكي

الأًب حةال Les Alpes واجلورا  Le Jura اًلكَة مساحهتا زَيث. 

ا اذلي اجلاًل اًعابؽ من وابًرمغ ل ميزُي  من وثـد مذعورة زراؾهتا أأن اإ

 اكحلََب اًفالحِة ٌَميخجات واملطدرة بي ذاثَا املىذفِة اًاَلان

   .ومش خلاثَ



ًىثري من املشالك  سٌورسا ثض  ثيوؿا برشاي وزلافِا وؾركِا ميىن أأن ٍىون أأضال

 ..  الاحامتؾَة دلى اًاـظ

ذااًيةم مالًني ساهن جتمـِ  زلافات خمخَفة ًوغات  7ل ًٍزدون ؾن  اساكهن . 

4  من اًساكن والاًعاًَة   %20زَيث اًساكن مث اًفروس َة  ًخلكمِاالأملاهَة اًيت )ًغات رمسَة

.  %1أأكي من rhéto-romane  (romanche  ) اًًرخوروماهَةواٌَغة  %10أأكي من 

من ساكن سٌورسا ًُسوا  %20ًخحدزون ًغات أأخرى مما ًفرس أأن أأًزد من  %10وحوايل 

 .. سٌورسًني

 ُذا اًخيوع اٌَغوي واًثلايف ل خيضؽ معَلا ٌَحدود اجلغرافِة والإداًرة ًسٌورسا بي ًـىس

احلًرة املعَلة اًيت ٍمتخؽ هبا اًفرد اًسٌورسي فميىن أأن جند كًرة ضغرية أأو مدًية مذوسعة 

داراي واحامتؾَا وزلافِا  .مزدوخة اٌَغة اإ



 ابًرمغ من ُذٍ اًـوائق
ثق فهيا  .  اًسٌورسًني متىٌوا من بياء دوةل حيرتهما اًـامل ًو

 الاكذطاد اًسٌورسي اذلي ًـمتد أأساسا ؿىل اًرشاكت اًطغرية واملخوسعة كوي وهل ماكهخَ ؿىل
 ..  اًساحة ادلًوَة

 َة واملخـددة اجلًس َات ذات الأضي ثض  سٌورسا اًـدًد من ملرات نربايت اًرشاكت ادلًو
و  Nestléهُس خًلاًسٌورسي مثي  ة ذات اًشِرة  واخملابرUSB  يبأ س  ًو املطيـة ًلأدًو

 ..   Seronoوسريوهو Novartis  وهوفارثُس Roche روشاًـاملَة مثي 

اًفردي اخلام  املدخولPIB  اًـاًَة ؿاملَا فِو ًفو  مذوسط دخي  املداخِيٌَسٌورسي من
 . %18  الأوروبَني 

 4وس اة اًاعاةل فهيا من اًًسب امليتفضة ؿاملَا% . 

 ىل ومن . %90من ادلول املطدرة ًىثري من امليخجات حبَر ثطي وس اة ثطدٍر بـظ مٌخجاهتا اإ
 .  والأهواع اخملخَفة ٌَجنب واًشىولثةأأشِر ما ثطدٍر ٌَـامل اًساؿات اًسٌورسًة 



   اًخيؼمي اًس َايس ٌَخـَمي اًـايل يف سوٌرسا

  23يف اًـامل فِيي الأكدم بـد اًولايت املخحدة من بني  اًىوهفِدراًَاتثـد سٌورسا من أأؾر  
 .  مـروفة يف اًـامل هوهفِدراًَة

 ؿىل شلك حتاً  بني بـظ املياظق املىوهة  1291غري أأن وحودُا ًـود اإىل  1848ثأأسست ؿام
 .  ذلاًة هفسِا من الاؾخداءات اخلارحِة اًىوهفِدرايلمن غري وحود ٌَيؼام  Cantons ًِا

 مزدوخة  " ملاظـات هطفِة"ملاظـة وزالث  20ثخىون سٌورسا منCouples de demi 
Cantons   2800ٍلوؾِا )أأي مىوهة من هطفي ملاظـة ولك ملاظـة ثض  اًـدًد من اًاَلايت 

 ( بَلًة

 داري يف ثيؼمي شؤوهَ فَلك ملاظـة ما ميزي ُذا اًخلس مي ُو الاس خلالًَة اًخامة ًلك مىون اإ
ماكهنا ممارسة حلِا يف ثيؼمي شؤون اًرتبَة واًخـَمي واًطحة  دس خورُا وحىومهتا وبرملاهنا وحماهكِا وابإ

ا  ..  اًـامة والأمن اًـام واًخيؼمي اًلضايئ وغرُي

 اًفِدراًَة ًِا اًخحنك فلط يف جمال ادلفاع اًوظين وشؤون اًس َاسة اخلارحِة واًخحنك يف اًـمةل
 .اًوظيَة



 اًيؼام اًرتبوي اًسٌورسي 

 
 مس خوايت  4خيضؽ اًيؼام اًرتبوي اًسٌورسي ًخلس مي مىون من  : 

-  الابخدايئPrimaire 

-  واًثاهويSecondaire 

-  واًثاليثTertiaire 

-   واًرابؾيQuaternaire  

 ض  اًعور الابخدايئ واجلزء الأول من اًعور  9ًدوم اًخـَمي الإحةاري يف سٌورسا س يوات ًو
 .  اًثاهوي

 أأو ست س يوات  4ًدوم ادلور الابخدايئ حبسب امللاظـات فلد ًدوم 

 مؽ خروج اًعاًب من املرحةل الإحةاًرة ٌَخـَمي ميىٌَ اخذَار وهجخني أأساس َدني 

 ن همين  فالأوىل جسمح ٌَعاًب ابحلطول ؿىل حىٍو

 ن فامي ٌسمى  ".  ابًثلافة اًـامة"بُامن اًثاهَة ثدِح هل فرضة احلطول ؿىل حىٍو

و مشلك من   :ثوهجات ؿامة  4بُامن ًض  ادلور اًثاين اًثاهوي اًخـَمي املِين أأو اًـام ُو



ن املِين    اًخىٍو

اذلي ٌس خلعب زَيث اًخالمِذ 

 ن هؼري يف مؤسسة ثـَميَة ن مِداين يف مؤسسة هميَة ابًخوازي مؽ حىٍو مىون من حىٍو
 هميَة

حيطي اًعاًب بـدٍ ؿىل شِادة فِدراًَة ٌَىفاءة  . 

 يا أ خرا موسـا ومـملا يف ن املِين ميىن أأن ًخضمن أأزياء املرحةل أأو بـدُا حىًو ُذا اًخىٍو
ا اًعاًب ؿىل ما ٌسمى بشِادة اًيضج املِين  ثُر  maturitéجمال همين مـني حيطي ؿىل اإ

professionnelle . 

 ىل املدارس اًـََا )ويه اًشِادة اًيت جسمح ٌَعاًب ابدلخول مةارشة من غري مسابلة اإ
 ( املختططة

ميىٌَ الاًخحا  خما ٌسمى املدارس اًـََا اجلامـَة بـد خضوؿَ لمذحان خاص  . 



 اجلمييازويف ملاظـات أأخرى ابملـاُد أأو " خمدارس اًيضج"اًخوخَ ال خر ُو ما ًـرف 

ُذٍ املدارس جسمح ٌَميدس اني ًِا ابلًخحا  خما . يف بـضِا أأو اًثاهوًة يف بـضِا ال خر

 .  ٌسمى ابملدارس اجلامـَة اًـََا

 ن " خمدارس اًثلافة اًـامة"اًخوخَ اًثاًر متثهل ما ٌسمى وفهيا جيمؽ اًعاًب بني اًخىٍو

ن املِين ٌوسمح ُذا اًخوخَ أأًضا ابًخوخَ حنو " اًثلافة اًـامة"اًـام  وبني اًخىٍو

 ..  ادلراسات اًـََا املختططة يف جمال اًطحة واًـمي الاحامتؾي واًرتبَة واًفٌون



 اًخـَمي اًـايل

 
  ٌَخـَمي ( أأو اًثاًر)ٌسمى اًخـَمي اًـايل يف سٌورسا ابملس خوى  اًثاليثDegré 

tertiaire de l'éducation  . 

 ض  ُذا املس خوى حىوًيات هممة أأساس َة ثيلس  اإىل مِداهني أأساسني  : ًو

 مِدان املدارس اًـََاhautes écoles (ا و ًض  املدارس اًـََا اجلامـَة ( اجلامـَة أأو غرُي ُو

مذـددة اًخلٌَات  اًفِدٍراًَةواملدارس  universités cantonalesخامـات امللاظـات )

écoles polytechniques fédérales .. اإضافة اإىل املدارس اًـََا املختططةhautes 

écoles spécialisées  واملدارس اًـََاécoles supérieures  ) 

 ن املِين اًـايل اذلي ًض  ابيق  formation professionnelle supérieureومِدان اًخىٍو

ن اًـايل اًيت حترض ٌَحطول ؿىل اًشِادات اًفِدراًَة  brevet fédéral مِادٍن اًخىٍو

 ..diplôme fédéralوادلبَوم اًفِدرايل 



 مىوانثَ

 ض  اًخـَمي اًـايل  .  وفرة ُائةل من اًفرص ٌَعاًب" املس خوى اًثاًر”ًو

ميىن اٍمتَزي بني شلكني من املدارس اًـََا لك واحدة مهنا ًِا أأُدافِا اخملخَفة  . 

 فِياك املدارس اجلامـَة اًـََا املىوهة من خامـات امللاظـات ومن املدارس

يات مؤسسة ؿىل اًاحر  (EPF)اًفِدراًَة املخـددة اًخلٌَات  واًيت ثلرتح حىًو

  recherche fondamentaleالأسايس 

 يات هتمت أأنرث ابًاحوث اًخعاَلِة واملدارس اًـََا املختططة اًيت ثلرتح حىًو

 .  واًاحر املَداين



املدارس اًفِدراًَة مذـددة اًخلٌَاتÉcoles polytechniques fédérales   

 املدرسة اًفِدراًَة مذـددة اًخلٌَات خمدًية ًوزانEPFL 

 املدرسة اًفِدراًَة مذـددة اًخلٌَات خمدًية ًزورخيEPFZ 

 املدارس اًـََا املختططةHES 

 املدرسة اًـََا املختططة اًسٌورسًة اًغربَةHES-SO 

 املدرسة اًـََا املختططة ملدًية ابرنHaute école spécialisée bernoise (HESB) 

 ضافة اإىل اًـدًد من املدارس اًـََا الأخرى املختططة  (..أأًزد من ست مدارس)اإ



 خطائطَ 
املدارس اجلامـَة اًـََا EUS  : 

هممهتا اًخـَمي واًاحر . 

 وحمتخؽ ابس خلالًَة اتمة ؿىل املس خوى الأاكدميي واملايل واًخيؼميي 

 سِر املؤمتر اجلامـي اًسٌورسي ؿىل اًخًس َق فامي بني اجلامـات  Conférence universitaireٌو
suisse  . 

 ظار ثًس َق دامئ ُو ما ًـعي ٌَخـَمي اًـايل اًسٌورسي متزٍي  . اًـاملَة وثيافسُذَُذا اًخيافس يف اإ

 ومن أأمه خطائص اًخـَمي اًـايل يف سٌورسا 

 اًخيوع يف اًوفرة 

 اًخوزًؽ املخجاوس ٌَعَاة ؿىل مؤسسات ؿََا مذـددة الاخذطاضات مسحت ًسٌورسا جتيب ما ثـرفَ اًىثري
 .  أأو اجلامـات اًشـاَة « universités de masse »" خامـات اًنك اًِائي"من اًاَلان 

 فاجلامـات اًسٌورسًة خامـات هوؾَة ًخوزع اًعَاة فهيا بشلك مذوازن ؿىل خامـات ذات جح  مذوسط اإىل
ظاًب بُامن أأضغر خامـة  24000ل ًخجاوز ؿدد ظَاهتا  Zurich زورخيفأأنرب خامـة ويه خامـة . ضغري

 .  ظاًب 1700فال ثض  سوى  Lucerne ًوسارنويه خامـة 



 “خطائطَ”اتبؽ 

 أأغَب اجلامـات ثلرتح مـؼ  اًختططات املـروفة من ؿَوم كاهوهَة
ا  يدسة وغرُي وساهَة ورايضَات ُو  وؿَوم اإ

بُامن حىذفي بـضِا بخلدمي صخططات حمددة وكََةل  . 

 8كطرية يف زمهنا ل ثخـدى (  ماؿدا اًعب)أأغَب اًختططات 
 .سداس َات

 ن املخواضي ثلرتح اجلامـات اًسٌورسًة بـظ اخلدمات مثي اًخىٍو
ن ما بـد اًخدرج حبَر ثض  لك اجلامـات مطاحل خاضة هبذا  واًخىٍو

 .  اًيوع من اخلدمات



 “خطائطَ”اتبؽ 

 اإىل خاهب اجلامـات واملدارس املختططة ُياك أأًضا مؤسسات ضغرية احلج  ًىهنا ذات

ن ؿايل اجلودة يف جمالت ممزية َة ؿاًَة ثلرتح صخططات وحىٍو  : ميىن ذهر بـضِا . مسـة دًو

 َة  (  www.unige.ch)جبيَ    IUHEIاملـِد اجلامـي ٌَلراسات اًـََا ادلًو

 دارة اًـامة  (  www.unil.ch/idheap)خمدًية ًوزان  IDHEAP ومـِد ادلراسات اًـََا ًالإ

 ونذا املـِد اجلامـي هورت بوشKurt Bosch  س َونخمدًية Sion (. www.iukb

ch ) ن ما بـد اًخدرج مذـدد اًختططات  املختطص يف اًخىٍو

ضافة اإىل املـِد اجلامـي ٌَلراسات اًخمنوًة  (.  (www.unige.ch/iuedجبيَ    IUEDاإ

http://www.unige.ch/
http://www.unil.ch/idheap
http://www.iukb/
http://www.unige.ch/iued)


 “اتبؽ”خطائطَ 

 وفامي خيص احلطول ؿىل شِادات ادلنخوراٍ فاجلامـات اًخابـة ٌَملاظـات
.  يه اًوحِدة اخملوةل مليح مثي ُذٍ اًشِادات EPFواملدارس اًفِدراًَة 

ٌوَحطول ؿىل ادلنخوراٍ ٌس خوحب ؿىل اًااحر اًلِام بـمي فردي 
 (.  الأظروحة)

 يف اجلامـات املوحودة ابمللاظـات )ًوَرتىق اًااحر اإىل رثاة بروفُسور
َي اذلي ًرتثب ؿَََ اًلِام باحر ( اجلرماهوفوهَة ٌس خوحب ؿَََ اًلِام ابًخأُأ

بُامن ثلرتح املدرس خني . أأاكدميي أأرفؽ من اًاحر امللدم ًيَي ادلنخوراٍ
اًفِدراًَخني ٌَااحثني املَخحلني هبا هؼاما وػَفِا مس خوىح من اًيؼام الأمٍريك 

"tenure track  ." 



 حىذي املؤسسات اًخـَميَة

  ماكهَة اًخيؼمي ؿىل مس خوى وظين حبَر ثخضمن املدارس اًـََا املختططة اإ

ةثدخي اًـدًد من املؤسسات   7ومن خمخَ  املياظق حتت ثرصفِا فِياك  اجلًِو

ذٍ املؤسسات ثًشط يف . فراىىفوهَة 3و  حرماهوفوهَةمهنا  4مؤسسات  ُو

اًـدًد من اًختططات مهنا ؿىل سبِي املثال اًختططات اًخىًٌووحِة وؿمل 

وثلرتح ُذٍ املؤسسات اًوظيَة . psychologie appliquéeاًيفس اًخعاَلي 

ن ثدوم ادلراسة فَِ  300ما ًٍزد ؾن ( HESاملدارس اًـََا املختططة ) حىٍو

ذا اكهت املخابـة بشلك مذواضي  3حوايل  ذا اكن  5اإىل  4 وس يوات اإ س يوات اإ

 600وثطي مزياهَة املدارس اًس اؽ اإىل حوايل . املخىون غري مذفرغ بسبب اًـمي

 .أأورومََون 



 اًخـَمي اًسٌورسي والإضالح

 
مٌذ اًـدًد من اًس يوات بدأأت سوٌرسا يف اإضالح هؼاهما اًخـَميي من حِر 

  ثوفري أأفضي الإماكهَات 

 واس خلعا  خرية اًااحثني واًعَاة من خمخَ  أأحناء اًـامل 

 واًخـاون مؽ أأفضي املؤسسات الاكذطادًة اًـمومِة واخلاضة 

واًخفذح ؿىل اجملمتؽ . 



 ثبين اٍمنوذج املزدوج

 ومن اًامنذج اًيت ثاًهتا سٌورسا ُو اٍمنوذج املزدوجModèle dual  ٌَخـَمي واًاحر

 :واًِدف مٌَ ُو 

 مٌح اًاَل هؼام ثـَميي مزدوج مةين ؿىل: 

 املدارس اجلامـَة اًـََاHEU ن ؿام  .  واًيت ميىن ٌَعاًب الاًخحا  هبا بـد حىٍو

 ن اجلامـات املختططة اًيت هتمت أأساسا ابجلاهب اًخعاَلي واملَداين وابلكذطاد ويه أأنرث ارثااظا ابًخىٍو

 .  املِين

 ذا اٍمنوذج  ًيعاق أأًضا يف جمال اًاحر اًـَمي " املزدوج"ُو

 فالأوىل هتمت أأساسا ابًاحوث الأساس َةRecherche fondamentale 

بُامن هتمت اًثاهَة ابًاحوث اًخعاَلِة واًخمنَة Recherche appliquée et Développement  

 



 خاضَة الاس خلالًَة

اجلامـات اًسٌورسًة حمتخؽ ابس خلالًَة ش اَ اتمة  . 

 اًـالكة بني احلىومة احملََة ٌَملاظـة وبني اجلامـة شلكَة ول ثخـدى اًغالف املايل اًـام
 . اذلي متيحَ امللاظـة ٌَجامـة

 الأمر هفسَ ابًًس اة ٌَمدارس اًفِدراًَة املختططةEPF  اًيت ل ثخدخي احلىومة اًفِدراًَة
ا  .  يف جس َرُي

 َات خدًدة ٌَخأأند من هوؾَة اًخـَمي واًاحر  ً ُذٍ الاس خلالًَة ًِا ثاـاهتا من حِر وضؽ أ
 .  داخي ُذٍ اجلامـات

 َات ملراكةة اًيوؾَة يف املدارس اًـََا ويف  ً وضـت احلىومة اًفِدراًَة وحىومات امللاظـات أ
َات املس خلةل ميىن ذهر هجاز مس خلي مذتطص يف مٌح الاؾامتد ومراكةة . اجلامـات من ُذٍ الً 
 OAQ )Organe d’Accréditation et d’assurance Qualité des hautesاًيوؾَة 

écoles suisses) 



 اٍمتزي يف امليؼومة اًرتبوًة اًسوٌرسًة

 

 يف دراسةhttp://www.oecd.org/pisaPISA  /  كامت هبا مٌؼمة اًخـاون

ة اًسوٌرسًة ثفو  هؼرياهتا  OCDEواًخمنَة الأوربَة  بًَت أأن امليؼومة اًرتبًو

 الأوربَة يف نثري من املَادٍن 

 فلد بًَت ادلراسة أأن اًخالمِذ اًسوٌرسًني ًفِمون ما ًلرؤون أأفضي من

هؼراهئ  الأوربَني ومه ًفوكوهن  نذكل يف جمال اًرايضَات واًـَوم نٌل أأهن  دلهي  

 .  س اق يف جمال سِوةل اًلراءة فِ  ًلرؤون أأنرث وبسِوةل ؾن ابيق الأوربَني

 فـىل سبِي املثال ويف جمال اٍمتخؽ بلراءة اًرواايت واًىذب اًـَمَة واجملالت

بًَت ادلراسة أأن اًسوٌرسًون ًفوكون ابيق هؼراهئ  من أأورواب حِر ًٍزد 

 .  %45بُامن املـدل الأورويب ُو  %54مـدهل  ؾن 

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/


 “اتبؽ”اٍمتزي 

 اتحة اًفرضة ٌَخالمِذ امليمتني ٌَعالات الاحامتؾَة ادلهَا بًَت ادلراسة ويف جمال اإ

أأن امليؼومة اًسوٌرسًة ثدِح فرص أأفضي ٌَيجاح أأنرث من ابيق الأوروبَني اذلٍن 

 ..  حزداد فرص اًيجاح أأنرث دلى اًعالات الاحامتؾَة اًـََا

 نٌل بًَت هفس ادلراسة أأهَ وؿىل ؾىس ما ُو مالحغ يف ابيق ادلول الأوربَة

ل أأهَ ويف سوٌرسا ل  من أأن ػاُرة اًِجرة ثضـ  وثيلص من مس خوى اًخـَمي اإ

ة نٌل ُو  ة بؼاُرة اًِجرة وسَاَاهتا ؿىل امليؼومة اًرتبًو ثخأأثر امليؼومة اًرتبًو

 ... احلال يف بـظ ادلول الأوروبَة نفروسا مثال



 ماكهة سوٌرسا ؿاملَا

 
 من مؤرشات املاكهة اًيت حمتخؽ هبا سٌورسا ؿاملَا يه كدرهتا ؿىل الاخنراط يف اًـدًد

َة واًخـاون مؽ اًَِئات اًـاملَة يف جمالت اًاحر واًخمنَة ومن . من املؤسسات ادلًو
بني الأُداف يف ُذا اجملال نٌل حددُا اجملَس اًفِدرايل ٌَخـَمي اًـايل اًسٌورسي ميىن 

 :  ثَتَطِا فامي ًًل 

املشارنة يف خَق فضاء أأورويب ٌَخـَمي اًـايل واًاحر اًـَمي 

 ًعاًَا)ثدؾمي اًخـاون مؽ املياظق احلدودًة  ،(أأملاهَا، فروسا، اٍمنسا، اإ

دمع اًخـاون اًـَمي واًخىًٌوويج ادلويل ٌَمدارس اًـََا اًسٌورسًة ؿرب اًـامل. 

 ذٍ الأُداف ميىن أأن هَمسِا من خالل مشاًرؽ فـََة واًيت ميىن ذهر بـضِا ؿىل ُو
 ...  سبِي املثال



 أأمثةل من املشاًرؽ

 جشارك سٌورسا يف اًربانمج الأورويب ًدشجَؽ اًاحر اًـَمي والإبداع خمزياهَة حًزد

و مةَف خمطص ًفرتة ) أأورومََار  17ؾن   (.  2006-2002ُو

 َة ؿدًدة مثي  :نٌل جشارك يف برامج أأوروبَة ودًو

-  اًربانمج الأورويبEurika  

-  اًـطاَة  اًاًَووحِاوبرانمج اًاحر الأورويب حولHSFP (Human Frontier 
Science Program)  

-  يف اًواكةل الأوروبَة ٌَفضاءESA. 

-  يف اخملرب الأورويب ًفزيايء اجلس اميت واذلي ًخخذ من حٌَ  ملرا هل. 

-  يف امليؼمة الأوروبَة ٌَاحوث اًيووًةCERN  . 

 



 أأمعدة اٍمتزي يف اًخـَمي اًـايل اًسوٌرسي 

 

 

 ة يف أأمه املؤرشات اًيت ثـىس كوة اًاحر اًـَمي وحصة امليؼومة اًرتبًو

ٍهيا اًس َاسة اًخـَميَة  سٌورسا ويه أأًضا اإحدى اًراكئز اًيت جسدٌد اإ

 :واًاحثَة اًسٌورسًة واًيت ميىن الإشارة اإىل بـضِا نٌل ًًل 



 الاس خلالًَة ؾٌلد اٍمتزي -1

 
 يه ثوزًؽ املِام  اًىوهفِدراًَةما ميزي اًخيؼمي يف جمال اًخـَمي اًـايل بني امللاظـات وبني

 .  وثلامس املسؤوًَات

  فامللاظـاتLes Cantons  ،مسؤوةل ؿىل اجلامـات وثضمن وس اة هارية من متوًَِا

 .  نٌل أأهنا مسؤوةل ؿىل املدارس اًـََا املختططة وثلوم خمراكةهتا

 فِيي مسؤوةل ؿىل املدارس اًفِدراًَة مذـددة اًخلٌَات وثلوم بمتوًَِا اًىوهفِدراًَةبُامن  .

ن املِين املختطص واملدارس اًـََا  نٌل ثلوم ابًدرشًؽ وسن اًلواهني اخلاضة ابًخىٍو

ن املِين املختطص ٌوَمدارس اًـََا . املختططة وثلوم نذكل ابدلمع املايل ٌَخىٍو

 .  املختططة واجلامـات



 اًثاليث"من خالل ما ورد ميىن اًلول أأن اًخـَمي اًـايل اًسٌورسي  "

 .  ًض  شلكني من املؤسسات بيفس اًلمية ًىن بىفاءات خمخَفة

 

-  هممهتا ُو اًاحر الأسايس " املدارس اًـََا اجلامـَة"فالأوىل 

-  فِدفِا اًاحر اًخعاَلي" املدارس اًـََا املختططة"بُامن اًثاهَة. 



 اخنراط امليؼومة اًاحثَة اًسٌورسًة يف اًًس َج اًـاملي اًاحيث -2

 
 ثيـىس اًس َاسة اًسٌورسًة يف جمال اًخـَمي اًـايل ويف جمال اًاحوث وحركِة اًـَوم

َة ثفِدُا وجس متد مهنا كوهتا وثخـاون مـِا يف  هجوًةمن خالل اخنراظِا يف ش اىة  ودًو
 :  جمال اًاحر اًـَمي واًخـَمي ويه ثيـىس ؿىل شلك 

 ًعاًَا، )الاؾامتد ؿىل اثفاكِات اًخـاون مؽ ادلول اجملاورة ًسٌورسا أأملاهَا، فروسا، اإ
حبَر ثدِح ُذٍ الثفاكِات ًالؿرتاف ابًشِادات واًخىوًيات يف لك ُذٍ ( اٍمنسا
 .  ادلول

 ر مٌؼومهتا اًخـَميَة واس خلعا  اًىفاءات من لك مٌاظق اًـامل خططت ًوخعٍو
ُذٍ امليح ثوزع ". ما بـد اًخدرج"سٌورسا مٌح ٌَعَاة الأخاهب خاضة خمس خوى 

.  ابًدساوي ؿىل اًعَاة اًلادمني من ادلول املخلدمة واًلادمني من دول اًـامل اًثاًر
امليح امللدمة ٌَعَاة اًلادمني من ادلول املخلدمة متيح ؿىل أأساس مةدأأ اًخاادل 

réciprocité. 



 

 ر ثـَميِا اًـايل ؿىل املشارنة واًخـاون مؽ خمخَ  امليؼٌلت اًـاملَة املِمتة نٌل ثـمي سٌورسا أأًضا ًخعٍو
 :  فِيي ثخـاون مؽ . ابًـَوم واملـرفة

ة واًخجدًد  Center for Educational Research and Innovationجلية مٌؼمة اًرتبَة ومرنز اًاحوث اًرتبًو

« CERI »   اًخابـني ٌَميؼمة الأوروبَة ٌَخـاون واًخمنَةOCDE،  

 ،ويف جلية اًرتبَة ٌَمجَس الأورويب 

 ٌََوهُسىوويف املىذب ادلويل ٌَرتبَة اًخابؽ  . 

فِيي ؿىل ضةل مةارشة مؽ . نٌل أأن ًسوٌرسا حدود مؽ أأنرث املياظق الأوروبَة وشاظا من اًياحِة اًـَمَة والاكذطادًة
اًفروس َة ومؽ مٌعلة  Rhône-Alpes أً ب اًرونومؽ مٌعلة ( الأملاهَة اًفروس َة) Rhin supérieur مٌعلة اًراٍن
ة ُذٍ املياظق ؿَمَا وضياؾَا وثدةادل مـِا اًاحوث وادلراسات  Lombardie اٌَومةاردي  . الإًعاًَة ًدس خفِد من حًِو

 ة يف اًـامل ًؼِر من خالل بـظ اًخاادلت نٌل ُو احلال مؽ دول رش  أ س َا نٌل أأن اًخـاون مؽ املياظق الأنرث حًِو
وشاء هلاط ٌَخـاون يف جمال اًاحر والإبداع واحدة  وسان  باوس خونواًولايت املخحدة الأمٍرىِة حبَر مت اإ

 .  فراوسُسىو والأخرى بس يغافورة

 

 



 دور املال اخلاص يف حمنَة اًاحر اًـَمي 

 
 بًََـب اًلعاع اخلاص دور ُام يف دفؽ اًاحر اًـَمي والاُامتم  . 

 ي الأحباث وثيفِذُا  ٌشارك اًلعاع اخلاص حبطة الأسد يف متًو

ر  Rechercheثطي مسامهخَ اإىل أأًزد من زالزة أأرابع من حاكًَ  ما ٌسمى ابًاحر اًـَمي واًخعٍو
et Développement   . 

 اجلزء الأنرب من اًربؽ الأخري اًاايق ًـود ٌَمدارس اًـََا 

 بـظ ادلـَات اخلاضة ذات اًعابؽ غري اًرحبي  بَوحزء ٌسري من احلطة ثلوم 

 ل باـظ اًاحوث اًلََةل اًىوهفِدٍراًَةبُامن  . ل ثلوم اإ

 :  مفن انحِة اًخوزًؽ 

  من اًاحوث الأساس َة  %65ًضمن كعاع املدارس اًـََا حوايل 

 من اًاحوث اًخعاَلِة  %90بُامن ًلوم اًلعاع اخلاص واًرشاكت واملؤسسات اًطياؾَة حبوايل
ر  .واًخعٍو



 دور اًخوزًؽ املختطص يف جمال اًاحر

 
 ن اًخوزًؽ فامي ثـَق ابًاحر وثعاَلاثَ صخضؽ ًخوزًؽ مذتطص بني خمخَ  املدارس اإ

 .  واجلامـات

 ةفاًاحوث الأساس َة ثلوم هبا اجلامـات خاضة  EPFواملدارس اًفِدراًَة مذـددة اًخلٌَات  اجلًِو
 . ومدرسة ًوزان وبـظ املـاُد اًسٌورسًة املـروفة زورخيمهنا مدرسة 

 بُامن ثلوم املدارس اًـََاHES نٌل أأن بـظ املرانز اًاحثَة ثخحطي ؿىل بـظ . ابًاحوث اًخعاَلِة
ابًلر  من  ISRECالإؿاانت احلىومِة نٌل ُو حال املـِد اًسٌورسي ٌَاحر حول اًرسظان 

ًىرتوهَم   .  هوشااتلاملخواخد خمدًية  CSEM  واملَىروحىٌَممدًية ًوزان واملـِد اًسٌورسي ًالإ

 نٌل أأن سٌورسا ًِا مؤسسة هممة ٌَاحر اًـَمي يه اًطيدو  اًوظين اًسٌورسيFNS 
ر وحركِة اًاحر اًـَمي . ٌَاحر اًـَمي اذلي ل ًلوم بأأي من اًاحوث بُامن هممخَ يه ثعٍو
ومن هممخَ أأًضا اًلِام بدٌفِذ اًربامج اًوظيَة ٌَاحر اخلاضة ابلأكعا  اًوظيَة ٌَاحر 

 .PNRوابًربامج اًوظيَة ٌَاحر  PRNاًـَمي  



 اًاحر اًـَمي وادلخي اًلويم

 اإىل رفؽ اًغالف املايل اخملطص ٌَاحر اًـَمي  2000حِامن دؿا الاحتاد الأورويب ؿام

من ادلخي اًلويم مل حىن سٌورسا بـَدة ؾن ُذا اًِدف حبَر  %3اإىل  %2من 

 .  من دخَِا اًلويم %2.7اكهت احلطة اخملططة ٌَاحر اًـَمي يف سٌورسا أأًزد من 

 

 ل بثَر ُذٍ اًلمية بُامن اًثَثني ومل حىن مسامهة املال اًـام ومشارنخَ يف اجلِد اإ

 .  املخالِني مفن مسامهة اًلعاع اخلاص

 بي أأن املـعَات الإحطائَة ثفِد أأن وس اة ارثفاع املطاًر  اخملططة ٌَاحر اًـَمي

 .  2000مٌذ ؿام  %4  يف سٌورسا حزداد لك ؿام 



 أأمهَة اًىفاءات اًـَمَة الأحٌاَة

 
 من مؤرشات اٍمتزي ٌَخـَمي يف سٌورسا : 

 ( . ػاُرة حصَة يف ادلول املخلدمة)املاكهة اًيت حيؼى هبا اًعاًب الأحٌيب 

 َة ابمذَاز حبَر ثـد من اجلامـات اًيت هبا وس اة ؿاًَة من اًعَاة اجلامـات اًسٌورسًة خامـات دًو

 ، OCDEامليؼمة الأوروبَة ٌَخمنَة واًخـاون )ملارهة ابجلامـات الأوروبَة الأخرى  %21الأخاهب 

 يف جمال  اًخحضري ٌَلنخوراٍ وشِادات ما بـد اًخدرج %43ُذٍ اًًس اة حرثفؽ اإىل  . 

 فًرلِا  أأورورابثخوزع ُذٍ اًًسب حبوايل زَيث اًـدد كادمون من بُامن ؿدد اًلادمني من أأمٍراك واإ

 .  %10وأ س َا فِ  أأًزد من 

 ًواضَون دراساهت  ابخلارج %16اإضافة اإىل أأن وس اة ؿاًَة من اًعَاة اًسٌورسًني  . 

فأأًزد من هط  اًااحثني . ًضاف اإىل ُذا اًخواخد املىث  ًلأخاهب يف اًخـَمي اجلامـي اًسٌورسي

 .واملساؿدٍن يف جمال اًاحر وأأًزد من زَر الأساثذة اجلامـَني مه من الأخاهب



 مؼاُر متزي اًخـَمي اًـايل اًسوٌرسي

 
 َمن مؤرشاث : 

 من اإحٌليل اًَد  %1،3ًٍزد ؾن )ؿدد اًـامَني يف جمال اًاحر اًـَمي ابًًس اة ًـدد اًساكن
ل بـظ ادلول اًـًرلة ( اًـامةل اًًش َعة َا اإ د، فروسا، اًَاابن )ول ًفوكِا دًو فٌَيدا، اًسًو

 (.  وادلامنرك

 ىل  1995ؿدد املًشورات اًـَمَة من ( هكؤرش أ خر ٌَمتزي)املًشورات اًـَمَة ثفو   2002اإ
رسائَي د وادلامنرك واإ  Nature ففي دراسة كامت هبا جمةل. سٌورسا ؿىل اًـدًد من ادلول اكًسًو

ا 2004 ؿام   .  ثاوأأت سٌورسا املاكهة الأوىل يف ثطيَ  أأفضي املًشورات اًـَمَة وأأثُر

 بداع يف اًـامل ففي جمال يف جمال الإبداؿات والاخرتاؿات فسٌورسا واحدة من ادلول امليخجة ًالإ
املسجةل يف املاكثب اًـاملَة اًثالزة الأوروبَة  اًرباءات)الاخرتاع اًثالزَة  برباءاتما ٌسمى 

EPA  والأمٍرىِةUSPTO يف ُذا . ثـد سٌورسا ؿىل رأأس كامئة املادؿني واخملرتؿني( واًَاابهَة
د واًَاابن من ًلرت  وسبِا من ماكهة سٌورسا بُامن ل  ل اًسًو اًيوع من اًخطيَ  ًُس ُياك اإ

ل ؿىل هط  املؤرشات اًيت حطَت ؿَهيا سٌورسا ومل حتطي أأورواب  حتطي اًولايت املخحدة اإ
ل ؿىل اًربؽ مما حطَت   .  ؿَََ سٌورسااكمةل اإ



 بـظ أأسٌلء اًسٌورسًني احلاضَني ؿىل خائزة هوبي

 1901 Jean-Henri Dunant: paix 
1902 Elie Ducommun et Charles Albert Gobat: paix  
1909 Emil Theodor Kocher: médecine 
1913 Alfred Werner (né à Mulhouse, citoyen de Zurich dès 
1894): chimie 
1919 Carl Friedrich Georg Spitteler: littérature  
1920 Charles-Edouard Guillaume (vivait en France à partir 
de 1883): physique  
1921 Albert Einstein (né à Ulm, en Allemagne; citoyen de la 
ville de Zurich de 1901 à 1955): physique  
1937 Paul Karrer: chimie 
1939 Leopold Ruzicka (né à Vukovar, dans l'ancienne 
Autriche-Hongrie, citoyen de Zurich dès 1917): chimie  
1946 Hermann Hesse (né à Calw, en Allemagne, citoyen de 
Bâle de 1883 à 1890, citoyen de Berne dès 1923): 
littérature  
1948 Paul Hermann Müller: médecine 
1949 Walter Rudolf Hess: médecine  



 1950 Tadeus Reichstein (né à Wloclawek, en Pologne, 
citoyen de Zurich en 1916): médecine  
1951 Max Theiler (aux Etats-Unis dès 1922): médecine  
1952 Felix Bloch (aux Etats-Unis dès 1934): physique  
1957 Daniel Bovet (en Italie dès 1947): médecine  
1975 Vladimir Prelog (né à Sarajevo; citoyen de Zurich 
dès 1959): chimie 
1978 Werner Arber: médecine  
1986 Heinrich Rohrer: physique  
1987 Karl Alexander Müller: physique  
1991 Richard Robert Ernst: chimie  
1992 Edmond Henri Fischer (né à Shanghai, citoyen de 
Genève dès 1947): médecine 
1996 Rolf Zinkernagel: médecine  
2002 Kurt Wüthrich: chimie  



 خامتة اإحطائَة

 اإحطائَا : 

 حاضي ؿىل هوبي ًلك مََون سٌورسي 1،11•

 ًلك مََون بًرعاين 0،84•

 ًلك مََون أأمٍريك 0،71•

 ًلك مََون فرويس 0،18•

 

 



 وابًرمغ من ذكل

 ابًرمغ من لك املـعَات اًيت ثاني املس خوى اًـايل ٌَخـَمي يف سٌورسا ملارهة باايق

ل أأن اًسٌورسًون ل ًادو ؿَهي  أأهن  راضون ابًواكؽ فلد .. امليؼومات اًرتبوًة الأوربَة اإ

شِدت امليؼومة اًرتبوًة واجلامـَة اًىثري من الاهخلادات وهخج ؾهنا اًـدًد من 

 ..  الإضالحات

 وخسط اًسٌورسي ؿىل مس خوى خامـاثَ ٍرحؽ أأساسا اإىل ملارهخَ ابجلامـات املخفوكة

 ...ؿاملَا نٌل ُو حال اجلامـات املاًزًية والأسرتاًَة واًسوًدًة واًرنوجيَة




