الظهري ال�رشيف رقم 1.05.152
ال�صادر يف  11من حمرم  10( 1427فرباير )2006
القا�ضي ب إ�عادة تنظيم املجل�س أ
العلى للتعليم
كما مت تعديله وتتميمه مبقت�ضى الظهري ال�رشيف

رقم  1.07.191ال�صادر يف  19من ذي القعدة 1428
( 30نونرب )2007

احلمد هلل وحده،
الطابع ال�رشيف – بداخله :
(حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه)
يعلم من ظهرينا هذا ،أ��سماه اهلل و أ�عز أ�مره أ�ننا :

بيان أال�سباب املوجبة :

 -1اعتبارا لكون احلق يف الرتبية يكلفه الد�ستور ،وبالنظر �إىل املكانة املتميزة التي
يتبو�ؤها التعليم والتكوين يف امل�رشوع املجتمعي الذي نقوده من �أجل املغرب،
كناقل حا�سم لقيم املواطنة والت�سامح والتقدم ،وانطالقا من رغبتنا يف تو�سيع ولوج
العالم واملعرفة �أمام كافة املغاربة ،ويف تعزيز اال�ستثمار يف الكفاءات
جمتمع إ
واملوارد الب�رشية التي تزخر بها بالدنا ؛
 -2ومن باب االن�شغال الدائم جلاللتنا بجعل املدر�سة املغربية حية ومنفتحة على
املجتمع وعلى املحيط االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،والتزاما مببد�أ اعتبار
الرتبية � أش�ن كل من الدولة والقوى احلية أ
للمة كافة ،وتتطلب ت�شاورا وم�شاركة
وا�سعني جلميع املتدخلني ،كما حتتاج �إىل تقومي دائم ويقظ لالختيارات واملنجزات ؛
 -3وتكري�سا من جاللتنا للعمل الذي �أجنزته اللجنة اخلا�صة بالرتبية والتكوين
والدينامية التي �أطلقتها وكذا ت�شبثنا ب أ�هداف ع�رشية الرتبية والتكوين وبروح
املرجعية التي ي�شكلها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين الذي �صادقت عليه جاللتنا
ال�رشيفة والذي انطلق تطبيقه التدريجي منذ  ،2000-2001وهي املرجعية التي
يتعني حت�صينها وكذا �إغنا�ؤها وحتيينها كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك ؛
 -4واقتناعا منا ب أ�ن �إعادة تنظيم املجل�س أالعلى للتعليم يف تركيبة تزاوج بني
التمثيلية والتخ�ص�ص �ستمكن بالدنا من التوفر على م�ؤ�س�سة ت�شكل قوة اقرتاحية
وف�ضاء تعدديا للحوار وتبادل الر�أي حول قطاع من احليوية مبكان بالن�سبة أ
للمة
�أال وهو قطاع الرتبية والتكوين ؛
 -5وعزما منا على تر�سيخ التوافق املحرز حول اخليارات أال�سا�سية للمدر�سة
لل�صالحات املعتمدة والنتائج
املغربية احلديثة ،و�ضمان التتبع والتقومي الدائمني إ
املح�صلة ،وا�ستك�شاف خمتلف ال�سبل املتاحة للنظام الرتبوي الوطني ،وذلك يف
�إطار ان�شغالنا الدائم بال�صالح العام ،وبالنظر �إىل خمتلف الرهنات والتحوالت التي
يعرفها املحيط الوطني والدويل ؛


 -6و�إدراكا من جنابنا ال�رشيف ألهمية �إيالء املجل�س أالعلى للتعليم بو�صفه م�ؤ�س�سة
د�ستورية ،حمدثة بجانب جاللتنا ال�رشيفة ،اخت�صا�صات وا�ضحة وا�ستقالال �إداريا
وماليا ي�ؤهالنه ألداء م أ�موريته على الوجه أالمثل ؛

لهذه أال�سباب ،

وبناء على الف�صلني  13و  32من الد�ستور ،
�أ�صدرنا �أمرنا ال�رشيف مبا يلي :

املادة 1

تر�أ�س جاللتنا ال�رشيفة املجل�س أالعلى للتعليم طبقا ألحكام الف�صل  32من الد�ستور .
حتدد اخت�صا�صات وت أ�ليف املجل�س أالعلى للتعليم ،امل�شار �إليه بعده با�سم « املجل�س»
وكذا قواعد ت�سيريه طبقا ملقت�ضيات ظهرينا ال�رشيف هذا

الف�صل أالول
اخت�صا�صات املجل�س
املادة 2

ال�صالح املتعلقة بالرتبية والتكوين ويديل بر�أيه يف
ي�ست�شار املجل�س يف م�شاريع إ
خمتلف الق�ضايا ذات الطابع الوطني املت�صلة بقطاعات الرتبية والتكوين كما يقوم
بتقوميات �شاملة للمنظومة الوطنية للرتبية والتكوين ،على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي
والبيداغوجي واملتعلق بتدبري املوارد ،وي�سهر على مالءمة هذه املنظومة مع حميطها
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف.
ولهذه الغاية :
• يديل بر�أيه يف كل الق�ضايا املت�صلة باملنظومة الوطنية للرتبية والتكوين التي
يعر�ضها عليه جنابنا ال�رشيف ؛
• يبدي ر�أيه يف ا�سرتاتيجيات وبرامج �إ�صالح منظومة الرتبية والتكوين التي حتيلها
احلكومة �إليه ؛
• يديل بر�أيه حلكومة جاللتنا يف م�شاريع الن�صو�ص القانونية �أو التنظيمية ذات
أالهمية اخلا�صة بالن�سبة لقطاع الرتبية والتكوين؛


• ميكنه �أن يرفع �إىل نظرنا ال�سديد اقرتاحات يف � أش�ن كل التدابري الكفيلة باال�سهام
يف حت�سني جودة ومردودية منظومة الرتبية والتكوين وكذا خمتلف مكوناتها؛
• يرفع اىل جاللتنا ال�رشيفة ،كل �سنة  ،تقريرا حول حالة و�آفاق منظومة الرتبية
والتكوين وكذا تقريرا عن �أن�شطته خالل ال�سنة املن�رصمة ؛
• ي�ضع نظامه الداخلي ويعر�ضه على نظر جاللتنا ال�رشيفة للم�صادقة عليه.

الف�صل الثاين
ت أ�ليف املجل�س
املادة 3
ي�ضم املجل�س :
� )1أع�ضاء معينني ل�شخ�صهم �أو ل�صفتهم :
 – 1خم�سة وع�رشون �شخ�صية تعني اعتبارا لكفاءتها يف جمال الرتبية والتكوين ؛
� – 2أع�ضاء يف حكومة جاللتنا ال�رشيفة ،وال �سيما منهم املكلفني مبا يلي :
• الرتبية الوطنية؛
• التعليم العايل ؛
• تكوين أالطر؛
• البحث العلمي ؛
• التكوين املهني ؛
ال�سالمية ؛
• ال�ش�ؤون إ
• ال�ش�ؤون الثقافية ؛
 – 3ال�شخ�صيات التالية:
• الكاتب العام للمجل�س العلمي أالعلى؛
• �أمني ال�رس الدائم ألكادميية اململكة املغربية ؛
• �أمني ال�رس الدائم ألكادميية احل�سن الثاين للعلوم والتقنيات؛
• رئي�س �أكادميية حممد ال�ساد�س للغة العربية؛


• عميد املعهد امللكي للثقافة أالمازيغية ؛
• رئي�س م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنهو�ض أ
الجتماعية للرتبية والتكوين؛
بالعمال إ
• خم�سة ر�ؤ�ساء جامعات؛
• خم�سة مديرين أ
للكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين؛
• �أربعة مديرين مل�ؤ�س�سات عمومية للتكوين  ،خا�ضعة لو�صاية قطاعات �أخرى غري
قطاعات الرتبية الوطنية والتعليم العايل والتكوين املهني.
� )2أع�ضاء ممثلني ملجل�سي الربملان :
• ت�سعة �أع�ضاء عن جمل�س النواب ؛
• ت�سعة �أع�ضاء عن جمل�س امل�ست�شارين ممثلني لهيئة اجلماعات املحلية؛
ج) �أع�ضاء ممثلني للموظفني وامل�شغلني ،و�أباء التالميذ واملدر�سني والطلبة واجلمعيات
العاملة بقطاعات الرتبية والتكوين :
• �سبعة �أع�ضاء ميثلون املنظمات النقابية أالكرث متثيال للموظفني وامل�ستخدمني
العاملني بقطاعات الرتبية و التكوين ؛
• اثنتا ع�رش ع�ضوا ميثلون بن�سب مت�ساوية فئات املوظفني و امل�ستخدمني التي
العدادي والت أ�هيلي� ،أ�ساتذة التعليم
البتدائي و الثانوي إ
ت�شمل  :مفت�شي التعليم إ
العدادي والت أ�هيلي� ،أ�ساتذة التعليم العايل ،مكوين التكوين
البتدائي والثانوي إ
إ
القت�صادية
املهني� ،أطر التخطيط الرتبوي والتوجيه الرتبوي و�أطر امل�صالح إ
واملالية وموظفي الرتبية الوطنية غري املدر�سني:
• ثالثة �أع�ضاء ميثلون الهيئا ت أالكرث متثيال مل�س�ؤويل م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص؛
القت�صاديني؛
• �أربعة �أع�ضاء ميثلون الفاعلني إ
• ثالثة �أع�ضاء ميثلون اجلمعيات و امل�ؤ�س�سات أالكرث ن�شاطا يف جماالت التمدر�س
و حمو أالمية؛
• ثالثة �أع�ضاء ميثلون جمعيات و�آباء و�أولياء التالميذ؛
• خم�سة �أع�ضاء ميثلون الطلبة اجلامعيني ينتخبون من قبل نظائرهم أالع�ضاء يف
جمال�س اجلامعات.



ويعني وزير الرتبية الوطنية يف حكومة جاللتنا ال�رشيفة ،كل �سنة ،ك أ�ع�ضاء م�شاركني
يف املجل�س ،خم�سة تالميذ من أالق�سام النهائية يختارون من بني �أع�ضاء جمال�س
تدبري امل�ؤ�س�سات الثانوية الت أ�هيلية.

املادة 4

حت�رص وفق الكيفيات املحددة بعده قائمة أال�شخا�ص املعينني ك أ�ع�ضاء يف املجل�س
بظهري �رشيف ين�رش باجلريدة الر�سمية.
تتوىل جاللتنا ال�رشيفة تعيني أالع�ضاء املنت�سبني للفئة» �أ»  -1املذكورة يف املادة
الثالثة �أعاله ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و يقرتح أالع�ضاء املنت�سبون للفئة»ب» امل�شار �إليها يف املادة الثالثة �أعاله على
جاللتنا ال�رشيفة من قبل رئي�سي جمل�سي الربملان طبقا ألحكام النظامني الداخليني
للمجل�سني املذكورين.
وتقرتح احلكومة على جنابنا ال�رشيف كل التدابري ال�رضورية لتحديد الهيئات التي
تخول لها متثيليتها احلق يف �إختيار �أع�ضاء باملجل�س .و لهذا الغر�ض ،ترفع احلكومة
�إىل نظر جاللتنا ،ب�صفة خا�صة ،قائمة أال�شخا�ص املقرتح تعيينهم ك أ�ع�ضاء باملجل�س
لتمثيل الفئات الثالث أالخرية من امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف املجموعة «�أ»  -3من
املادة الثالثة �أعاله و الفئة الثانية املذكورة يف املجموعة «ج» من نف�س املادة.
يعترب كل ع�ضو م�ستقيال تلقائيا من مهامه باملجل�س عند فقدانه لل�صفة التي عني
مبوجبها ع�ضوا باملجل�س.

الف�صل الثالث
هيئات املجل�س
املادة 5

عالوة على الرئي�س املنتدب يت أ�لف املجل�س من الهيئات التالية:
• اجلل�سة العامة؛
• مكتب املجل�س؛
• أالمني العام؛
• اللجان الدائمة؛
• الهيئة الوطنية للتقومي.


املادة 6

تتداول اجلل�سة العامة ،التي تت أ�لف من جمموعة �أع�ضاء املجل�س املعينني �أو املن�صبني
من قبل جاللتنا ،وفقا ألحكام املادة الرابعة �أعاله ،يف كل الق�ضايا التي حتال �إىل
املجل�س من قبل جنابنا ال�رشيف �أو احلكومة� ،أو تبعا لتعليمات جاللتنا ال�رشيفة من
قبل الرئي�س املنتدب ،طبقا جلدول �أعمال الدورة.
و يف احلدود املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،ت�صادق اجلل�سة العامة للمجل�س على
برنامج عمل اللجان و تتداول يف م�شاريع آ
الراء و التقارير و التو�صيات املعرو�ضة
عليها من لدن اللجان املذكورة .و تبت يف م آ�ل نتائج و خال�صات �أ�شغال اللجان و
الهيئة الوطنية للتقومي.
تقوم اجلل�سة العامة ،للمجل�س بانتخاب �أع�ضائها يف هيئات املجل�س ،كما ت�صادق
على م�رشوع ميزانية املجل�س.
و ميكن للجل�سة العامة ،بطلب من ثلثي �أع�ضائها يف هيئات املجل�س� ،أن تلتم�س من
جاللتنا ال�رشيفة املوافقة على التداول يف ق�ضية تندرج يف نطاق اخت�صا�صات
املجل�س.

املادة 7

تنعقد اجلل�سة العامة للمجل�س ،على أالقل ،ثالث مرات يف ال�سنة ،يف دورة عادية و
تعتمد �آرا�ؤها و تو�صيتها و اقرتاحاتها ب أ�غلبية أالع�ضاء احلا�رضين.
تنعقد دورات املجل�س يف كل �شهر فرباير و يوليوز و نوفمرب .و تر�أ�س جاللتنا ال�رشيفة
دورات اجلل�سة العامة للمجل�س �أو تفو�ض رئا�سة اجلل�سات �إىل الرئي�س املنتدب.
يجتمع املجل�س يف دورة ا�ستثنائية ب أ�مر من جاللتنا طبقا جلدول أالعمال و ملدة
انعقاد يحددهما جنابنا ال�رشيف للرئي�س املنتدب.

املادة 8

يعني الرئي�س املنتدب من قبل جاللتنا ال�رشيفة:
و عالوة على االخت�صا�صات التي يفو�ضها �إليه �رصاحة جنابنا ال�رشيف �أو التي
يحددها له مبوجب ظهرينا ال�رشيف هذا ،يقوم الرئي�س املنتدب ب إ�دارة املجل�س.
و لهذه الغاية ،يتخذ كل التدابري الالزمة ل�ضمان تدبريه وح�سن �سريه وال�سيما:


• رفع جدول �أعمال املجل�س و تاريخ و مدة انعقاد دورات جل�سته العامة �إىل علم
جاللتنا ال�رشيفة؛
• دعوة �أع�ضاء اجلل�سة العامة للمجل�س �إىل خمتلف الدورات العادية و اال�ستثنائية؛
• �إبالغ نتائج �أ�شغال املجل�س �إىل علم جاللتنا ال�رشيفة و �إىل ال�سلطة التي طلبت منه
الر�أي و ال�سهر على تتبعها ،عند االقت�ضاء؛
• تن�سيق �أعمال اللجان و الهيئة الوطنية للتقومي املن�صو�ص عليها يف املادتني 13
و � 15أدناه:
• �إعداد و تنفيذ امليزانية ال�سنوية للمجل�س ،التي حتدد توقعات املداخيل و النفقات
ال�سنوية للمجل�س و لهيئاته؛
والدارات العمومية أ
والغيار واملنظمات وامل�ؤ�س�سات
• متثيل املجل�س �إزاء ال�سلطات إ
أالجنبية �أو الدولية.

املادة 9

ي�ساعد مكتب املجل�س الرئي�س املنتدب يف �إعداد و تنفيذ القرارات التي يتخذها و التي
تعد �رضورية:
• حل�سن �سري املجل�س و ممار�سة �صالحياته؛
• لتن�سيق و تن�شيط عمل اللجان والهي أ�ة الوطنية للتقومي ؛
• لتنفيذ قرارات اجلل�سة العامة للمجل�س  ،بعد امل�صادقة عليها من قبل جنابنا
ال�رشيف.
لهذا الغر�ض وبناء على طلب الرئي�س املنتدب ،ينظر مكتب املجل�س يف طلبات �إبداء
الر�أي املعرو�ضة على املجل�س ويحيلها ق�صد الدرا�سة والبحث �إىل اللجان املخت�صة �أو
�إىل الهيئة الوطنية للتقومي.
يتدار�س مكتب املجل�س نتائج �أ�شغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقومي  ،ويبت
يف امل آ�ل املالئم لها .
ي�ساعد مكتب املجل�س الرئي�س املنتدب يف و�ضع جدول �أعمال دورات اجلل�سة العامة
للمجل�س الذي �سيعر�ض على نظر جاللتنا.



كما ميكن ملكتب املجل�س �أن يحدث بجانبه جلنة �إدارية ومالية ت�ضطلع  ،حتت
الداري واملايل والتقني
م�س�ؤولية أالمني العام  ،مب�ساعدة الرئي�س املنتدب يف التدبري إ
للمجل�س ويف مراقبة نفقاته.

املادة 10

بال�ضافة �إىل الرئي�س املنتدب الذي يتوىل رئا�سة املكتب
يت أ�لف مكتب املجل�س  ،إ
أ
والمني العام للمجل�س  ،من �ستة �أع�ضاء ر�سميني تنتخبهم اجلل�سة العامة للمجل�س من
بني �أع�ضائها ملدة �سنتني.
ويحدد النظام الداخلي للمجل�س كيفيات هذه االنتخابات والن�سبة املخ�ص�صة لكل
فئة من الفئات املن�صو�ص عليها يف املادة الثالثة �أعاله ،كما تنتخب اجلل�سة العامة
الجراءات � ،ستة نواب أ
للع�ضاء الر�سميني باملكتب .
للمجل�س ،وفق نف�س إ
وبال�ضافة �إىل ذلك ،يعترب ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة للمجل�س �أع�ضاء يف مكتب املجل�س
إ
.
ميكن للرئي�س املنتدب �أن ي�ستدعي الجتماعات مكتب املجل�س كل �شخ�ص ميكن �أن
يكون ح�ضوره مفيدا أل�شغال املكتب بالنظر للق�ضايا املعرو�ضة عليه .
وميكن ألع�ضاء حكومة جاللتنا امل�شار �إليهم يف املادة الثالثة �أعاله ،ح�ضور �أ�شغال
مكتب املجل�س  ،بعد �إخبار الرئي�س املنتدب  ،بالق�ضايا التي يرغبون يف �أن ت�سجل يف
جدول �أعماله.

املادة 11

يتم �شغل كل مقعد �شاغر يف تركيبة مكتب املجل�س خالل اجلل�سة العامة للمجل�س التي
العالن عن هذا ال�شغور  .وميكن للمكتب باقرتاح من الرئي�س املنتدب �شغل املقعد
تلي إ
ال�شاغر  ،خالل الفرتة الفا�صلة بني الدورات  .ويجب �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلل�سة
العامة للمجل�س للم�صادقة عليه خالل الدورة التي تعقد مبا�رشة بعد القرار املتخذ يف
هذا ال� أش�ن من قبل املكتب .
يتحمل الع�ضو الذي مت تعيينه باملكتب ،وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرة
ال�سابقة ،ماتبقى من مدة انتداب �سلفه .
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املادة 12

يعهد ب أ�عمال �سكرتارية املجل�س �إىل �أمني عام تعينه جاللتنا ال�رشيفة.
ي�ساعد أالمني العام للمجل�س الرئي�س املنتدب وميار�س ال�سلط املفو�ضة �إليه من قبل
الداري للمجل�س وتدبري �ش�ؤون املوظفني.
هذا أالخري فيما يتعلق بال�سري إ
�إذا كان اختيار أالمني العام من قبل جاللتنا من بني �أع�ضاء املجل�س ف إ�نه ي�شارك
ب�صفة تقريرية يف �أ�شغال اجلل�سة العامة للمجل�س وملكتبه .و�إذا مل يتم اختياره من
بني �أع�ضاء املجل�س  ،ف إ�نه ي�شارك يف �أ�شغال املجل�س ويف �أ�شغال مكتبه ب�صفة
ا�ست�شارية.
ي�سهر أالمني العام على م�سك حما�رض املجل�س ،كما يعترب م�س�ؤوال عن م�سك وحفظ
بيانات وتقارير وملفات وحمفوظات املجل�س .

املادة 13

حتدث يف ح�ضرية املجل�س هي أ�ة وطنية للتقومي يوكل �إليها القيام بتقوميات �شمولية
�أو قطاعية �أو مو�ضوعاتية ملنظومة الرتبية والتكوين ،مع تقدير جناعتها البيداغوجية
واملالية ،بالنظر �إىل أالهداف املر�سومة لها وذلك باال�ستناد �إىل املعايري الدولية
املعمول بها يف هذا ال� أش�ن .
ولهذه الغاية  ،تقوم الهيئة الوطنية للتقومي مبا يلي :
• �إجناز تقديرات �إجمالية للم�ؤهالت واملعارف والكفايات املكت�سبة من قبل
املتعلمني خالل �أ�سالك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛
• تقومي املزايا التي تعود بالنفع على أالمة من منظومة الرتبية والتكوين ،بالنظر
�إىل املجهود املايل املبذول لفائدتها  ،وبالنظر �إىل متطلبات جناعة وفعالية
النفاق يف ميدان الرتبية والتكوين؛
إ
• تقدير تطور املردودية الداخلية واخلارجية ملنظومة الرتبية والتكوين وحت�سني
جودة اخلدمات املقدمة للتالميذ والطلبة ؛
• تطوير كل �أدوات التقومي التي ت�سهم يف متكينها من أالداء أالمثل لوظائفها،
وتدعيم البحث العلمي يف هذا امليدان .
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املادة 14

حتدث لدى الهيئة الوطنية للتقومي جلنة للتوجيه ي�رشف على �إدارتها مدير تعينه
جاللته ال�رشيفة باقرتاح من الرئي�س املنتدب.
تت أ�لف جلنة التوجيه ،التي ير�أ�سها الرئي�س املنتدب للمجل�س  ،من ع�رشين ع�ضوا على
أالكرث ينتخبون كلهم من قبل اجلل�سة العامة للمجل�س ملدة �سنتني قابلة للتجديد .
وت�صادق هذه اللجنة ،ب�صفة خا�صة ،على الربنامج ال�سنوي لتقوميات الهيئة  ،الذي
يتم �إعداده على اخل�صو�ص بناء على طلبات التقومي املوجهة �إىل الهيئة من قبل
مكتب املجل�س  .وتتداول جلنة التوجيه يف � أش�ن تقارير التقومي التي تنجزها الهيئة
القت�ضاء ،على اجلل�سة
الوطنية للتقومي وتعر�ضها على املكتب الذي يحيلها  ،عند إ
العامة للمجل�س .
وتتوفرالهيئة الوطنية للتقومي كذلك على جمموعة من امل�ست�شارين العلميني يتم
اختيارهم من بني ال�شخ�صيات امل�شهود لها بالكفاءة يف ميادين التدبري والبحث
والتقومي يف مايتعلق بالرتبية والتكوين.
ومع مراعاة املقت�ضيات املن�صو�ص عليها يف املادتني الع�رشين واحلادية والع�رشين
�أدناه ،تتوفر الهيئة الوطنية للتقومي على م�صالح �إدارية خا�صة بها مزودة مبوظفني
معينني للعمل بها .

املادة 15

حتدث يف حظرية املجل�س جلان دائمة تكلف ب إ�جناز الدرا�سات أ
والعمال التي يعهد
بها �إليها مكتب املجل�س طبقا ملداوالت اجلل�سة العامة للمجل�س  .وحتدث يف حظرية
املجل�س  ،ب�صفة خا�صة ،اللجان الثالث التالية:
ال�صالح ؛
• جلنة ا�سرتاتيجيات وبرامج إ
• جلنة الربامج واملناهج والو�سائط التعليمية ؛
• جلنة الق�ضايا امل�ؤ�س�ساتية واملالية وال�رشاكة.
وتت أ�لف كل جلنة من ع�رشين ع�ضوا على أالطر يتم انتخابهم من قبل اجلل�سة العامة
للمجل�س ملدة �سنتني قابلة للتجديد ،وتنتخب من بني �أع�ضائها رئي�سا ومقررا لها.
وميكن بقرار يتخذه الرئي�س املنتدب  ،بعد ا�ست�شارة مكتب املجل�س ،تغيري عدد
و�أ�سماء اللجان الدائمة للمجل�س.
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املادة 16

ميكن للجل�سة العامة للمجل�س  ،باقرتاح من الرئي�س املنتدب � ،إحداث �أية جلنة م�ؤقتة
تراها مفيدة لدرا�سة ق�ضية حمددة ،تندرج يف جمال اخت�صا�ص املجل�س  ،لكن
دون �أن تتداخل مهمتها مع اخت�صا�صات اللجان الدائمة �أو الهيئة الوطنية للتقومي
املحدثة مبوجب ظهرينا ال�رشيف هذا .
ويحدد مكتب املجل�س اخت�صا�صات اللجنة امل�ؤقتة وكيفيات �سريها ومدة املهمة
املوكولة �إليها ،ويعني �أع�ضا�ؤها من بني �أع�ضاء املجل�س  ،مع مراعاة متثيلية كل
الفئات التي يت أ�لف منها .

املادة 17

ميكن للجان الدائمة وامل�ؤقتة املن�صو�ص عليها يف املادتني  15و � 16أعاله وكذا
الهيئة الوطنية للتقومي اال�ستماع للم�س�ؤولني وال�شخ�صيات ذوي ال�صلة بقطاع
الرتبية والتكوين كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك .
كما ميكن ألع�ضاء حكومة جاللتنا امل�شار �إليهم يف املادة � 3أعاله ح�ضور �أ�شغال
اللجان  ،وتقدم اللجان املذكورة خال�صات �أ�شغالها ملكتب املجل�س ،الذي يقوم
ب إ�حالتها  ،عند االقت�ضاء  ،على اجلل�سة العامة للمجل�س .

الف�صل الرابع
والدارية
الو�سائل املالية إ
املادة 18

غريت ومتمت باملادة أالوىل من الظهري ال�رشيف رقم  1-07-191ال�صادر
يف  19من ذي القعدة  30 (1428نونرب  )2007جريدة ر�سمية عدد 5584
بتاريخ  6دجنرب 2007
ت�سجل االعتمادات الالزمة لت�سيري املجل�س يف ميزانية الوزير أالول.
وت�شتمل ميزانية املجل�س على ما يلي:
يف املوارد:
أ
• مداخيل الموال املنقولة والعقارات التي ميلكها املجل�س؛
• العائدات املت أ�تية من �أن�شطته؛
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العانات املالية املخ�ص�صة له من ميزانية الدولة؛
• إ
العانات املالية املت أ�تية من �أي هيئة وطنية �أو دولية ،خا�صة كانت �أو عامة؛
• إ
• املداخيل املختلفة؛
• الهبات والو�صايا.
يف النفقات:
• نفقات الت�سيري؛
• نفقات التجهيز واال�ستثمار.
يعر�ض م�سبقا م�رشوع امليزانية الذي يعده الرئي�س املنتدب للمجل�س على موافقة
الوزير أالول الذي يحدد املبلغ أالق�صى لالعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للمجل�س
بر�سم ال�سنة املالية املعنية وذلك قبل امل�صادقة عليه.
يعني الرئي�س املنتدب للمجل�س �آمرا ب�رصف االعتمادات املذكورة .ويجوز له �أن يعني
�آمرين م�ساعدين بال�رصف ،وال�سيما أالمني العام للمجل�س ومدير الهيئة الوطنية
للتقومي.
يتوىل حما�سب ملحق لدى املجل�س من لدن الوزير املكلف باملالية القيام لدى الرئي�س
املنتدب باالخت�صا�صات التي تخولها القوانني أ
والنظمة للمحا�سبني العموميني.

املادة 19

تعترب مهمة ع�ضو يف املجل�س تطوعية  ،غري �أنه ميكن منح �أع�ضاء املجل�س تعوي�ضا عن
دورات املجل�س  ،ح�سب كيفيات ومقادير يحددها املكتب  ،كما ي�ستفيد �أع�ضاء املكتب
وباقي �أع�ضاء املجل�س من تعوي�ضات عن املهمة بتنا�سب مع املهام التي يكلفهم بها
مكتب املجل�س  ،وذلك ح�سب الكيفيات واملقادير التي يتوىل هذا أالخري حتديدها.

املادة 20

على �إدارات الدولة واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية وكل املرافق العامة �أو
اخلا�صة املعنية مبنظومة الرتبية والتكوين تقدمي م�ساعدتها للمجل�س أالعلى للتعليم
وتزويده  ،بطلب منه �أو ب�صفة تلقائية ،بالوثائق واملعطيات ال�رضورية لال�ضطالع
مبهامه .
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والميكن �أن تو�ضع الوثائق واملعطيات وغريها من املعلومات املقدمة من قبل خوا�ص
الدارات �إال وفق
للمجل�س � ،سواء بطلب منه �أو ب�صفة تلقائية ،رهن �إ�شارة الغري �أو إ
�رشوط ت�ضمن �رسيتها وحقوق �أ�صحابها.

املادة 21

يتوفر املجل�س ،من �أجل القيام مبهامه ،على موظفني ملحقني وموظفني متعاقدين
الدارات العمومية  ،وال�سيما قطاعا التعليم العايل والرتبية
خا�صني به .وت�ضع إ
الوطنية  ،رهن �إ�شارة املجل�س ،وبطلب منه ،الو�سائل املادية والب�رشية الالزمة لقيامه
باملهام املوكولة �إليه ،مبوجب ظهرينا ال�رشيف هذا.
وميكن للمجل�س �أي�ضا� ،إذا دعت احلاجة �إىل ذلك  ،اال�ستعانة مب�ست�شارين وخرباء
خارجيني  ،بالتعاقد معهم على �أ�سا�س دفاتر حتمالت حتدد وفق ال�رشوط املن�صو�ص
عليها يف القانون الداخلي للمجل�س.

الف�صل اخلام�س
النظام الداخلي
املادة 22

تتداول اجلل�سة العامة للمجل�س يف م�رشوع النظام الداخلي الذي يتعني �أن يحدد كافة
التدابري الالزمة لت�سيري املجل�س وتنظيمه ،وال�سيما عدد اللجان الدائمة واخت�صا�صاتها،
والذي يعر�ضه الرئي�س املنتدب للمجل�س على نظر جاللتنا ال�رشيفة للم�صادقة عليه
قبل دخوله حيز التنفيذ.
تخ�ضع التغيريات التي تدخل على النظام الداخلي للمجل�س لنف�س م�سطرة املداولة
وامل�صادقة امل�شار �إليها يف الفقرة �أعاله .
ويف انتظار امل�صادقة على النظام الداخلي للمجل�س  ،يو�ضع نظام داخلي م�ؤقت تتوىل
�إعداده جلنة يعني �أع�ضا�ؤها من قبل جاللتنا ال�رشيفة ،وتكلف كذلك ب أ�ن تقرتح على
جاللتنا التدابري الالزمة لعقد الدورة أالوىل للمجل�س.
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املادة 23

ين�رش ظهرينا ال�رشيف هذا باجلريدة الر�سمية ،وين�سخ ويعو�ض الظهري ال�رشيف رقم
 1.70.236ال�صادر يف فاحت �شعبان � 3(1390أكتوبر  )1973ب� أش�ن املجل�س أالعلى
للتعليم .

وحرر بالدار البي�ضاء يف  11من حمرم  10( 1427فرباير)2006

ن�رش باجلريدة الر�سمية عدد  5396ال�صادرة يف
 17حمرم  16( 1427فرباير )2006
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