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1القانون رقم 105.12 املتعلق باملجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

احلمد هلل وحده،

الطابع ال�رشيف-بداخله:

)حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه(

يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا، اأ�سماه اهلل واأعز اأمره اأننا:

بناء على الد�ستور، ول�سيما الف�سلني 42 و50 منه،

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي:

ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية، عقب ظهرينا ال�رشيف هذا، القانون رقم 105.12 املتعلق باملجل�س 

الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، كما وافق عليه جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�سارين.

وحرر بالرباط يف 16 من رجب 1435 )16 ماي 2014(.

 وقعه بالعطف:

 رئي�س احلكومة،

الإم�ساء: عبد الإله ابن كريان

*

*    *

 ظهري �رشيف رقم 1.14.100 �صادر يف 16 من رجب 1435 

 )16 ماي 2014( بتنفيذ القانون رقم 105.12 املتعلق 

باملجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي
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قانون رقم 105.12 

يتعلق باملجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

 الباب الأول

اأحكام متهيدية

املادة 1

تطبيقا لأحكام الف�سل 171 من الد�ستور، يحدد 

هذا القانون �سالحيات املجل�س الأعلى للرتبية 

مبوجب  املحدث  العلمي،  والبحث  والتكوين 

الف�سل 168 من الد�ستور وامل�سار اإليه بعده با�سم 

تاأليفه وكيفية تنظيمه، وقواعد  املجل�س، وكذا 

�سريه.

 الباب الثاين

مهام املجل�س و�صالحياته

املادة 2

يتوىل  الد�ستور،  168 من  الف�سل  طبقا لأحكام 

اإبداء  مهام  ا�ست�سارية،  هيئة  ب�سفته  املجل�س، 

والق�سايا  العمومية،  ال�سيا�سات  كل  يف  الراأي 

الرتبية  ميادين  تهم  التي  الوطني،  الطابع  ذات 

ب�ساأن  وكذا  العلمي،  والبحث  والتكوين 

اأهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين، 

ال�سيا�سات  تقييم  يف  وامل�ساهمة  و�سريها، 

والربامج العمومية املرتبطة بها.

ال�سالحيات  املجل�س  ميار�س  الغاية،  ولهذه 

التالية:

املتعلقة  الق�سايا  من  ق�سية  كل  يف  الراأي  •  اإبداء 

والبحث  والتكوين  للرتبية  الوطنية  باملنظومة 

العلمي، التي يعر�سها عليه امللك من اأجل ذلك؛

الق�سايا  من  احلكومة  حتيله  فيما  الراأي  •  اإبداء 

الكربى،  الوطنية  بالختيارات  ال�سلة  ذات 

والتوجهات العامة، والربامج وامل�ساريع ذات 

الرتبية  بقطاعات  املتعلقة  اخلا�سة  الأهمية 

والتكوين والبحث العلمي؛

ب�ساأن  والربملان،  احلكومة  لفائدة  الراأي  •  اإبداء 

القوانني والقوانني  ومقرتحات  م�ساريع 

التنظيمية والن�سو�س التنظيمية، التي يعر�سها 

عليه من اأجل ذلك رئي�س احلكومة اأو رئي�س 

امل�ست�سارين  جمل�س  رئي�س  اأو  النواب  جمل�س 

ح�سب كل حالة، ل�سيما م�ساريع ومقرتحات 

اإطارا لالأهداف الأ�سا�سية  التي ت�سع  القوانني 

والبحث  والتكوين  الرتبية  ميادين  يف  للدولة 

العلمي؛ 

بناء  اأو  منه،  مببادرة  واأبحاث  •  اإعداد درا�سات 

على طلب من احلكومة، ب�ساأن كل م�ساألة تهم 

تتعلق  اأو  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية 

بت�سيري املرافق العمومية املكلفة بها؛

اأو  قطاعية  اأو  �سمولية  تقييمات  •  اإجناز 

العمومية  والربامج  لل�سيا�سات  مو�سوعاتية 

يف جمالت الرتبية والتكوين والبحث العلمي 

ون�رش نتائجها؛

• تقدمي كل مقرتح للحكومة من �ساأنه:

–  الإ�سهام يف حت�سني جودة املنظومة الوطنية 

اإ�سالحها،  و�سمان  والتكوين،  للرتبية 

والرفع من مردوديتها، وتطوير اأدائها؛
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البحث  بنيات  تطوير  �سيا�سات  –  ت�سجيع 

العلمي، ودعمها، وحتفيز الباحثني العاملني 

بها على الإبداع والبتكار؛

القطاعات  مع  وتعاون  �رشاكة  عالقة  –  اإقامة 

ال�سعيدين  على  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

الوطني والدويل يف جمال اخت�سا�سه. 

املادة 3

الق�سايا  يف  براأيه  املجل�س  يديل  اأن  يجب 

اإليه  املحالة  والربامج  واملقرتحات  وامل�ساريع 

خالل  القانون،  هذا  من  الثانية  املادة  مبوجب 

اأجل ل يتجاوز �سهرين، ي�رشي ابتداء من تاريخ 

تو�سله بها.

اإذا دعت ال�رشورة  وتقل�س هذه املدة اإىل �سهر 

ر�سالة  ال�ستعجال يف  واأثريت حالة  اإىل ذلك، 

رئي�س  قبل  من  املجل�س  اإىل  املوجهة  الإحالة 

احلكومة اأو رئي�س اأحد جمل�سي الربملان.

يطلب  اأن  ا�ستثنائية،  ب�سفة  للمجل�س،  وميكن 

متديد الأجلني املذكورين، ملدة يحددها مع بيان 

اإذا تعذر عليه الإدلء  الأ�سباب املوجبة لذلك، 

بالراأي املطلوب خاللهما. 

بالراأي  الإدلء  من  متكنه  عدم  حالة  ويف 

املطلوب خالل الآجال املذكورة، وجب عليه 

اإحاطة اجلهة التي طلبت راأيه علما بذلك، مع 

بيان الأ�سباب.

املادة 4

باآرائه  يديل  اأن  منه،  مببادرة  للمجل�س،  ميكن 

جمال  تهم  التي  الق�سايا  ب�ساأن  ومقرتحاته 

وتقاريره  اآرائه  اإ�سدار  وميكنه  اخت�سا�سه، 

ب�سفة  اأو  بتن�سيق  املذكورة،  الق�سايا  �ساأن  يف 

اأو  املجال�س  من  اأكرث  اأو  واحد  مع  م�سرتكة، 

الد�ستور،  يف  عليها  املن�سو�س  املوؤ�س�سات 

حدود  مراعاة  �رشيطة  ذلك،  الأمر  اقت�سى  اإذا 

اخت�سا�س املجال�س واملوؤ�س�سات املذكورة.

املادة 5

تطبيقا لأحكام الف�سل 160 من الد�ستور، يقدم 

املجل�س تقريرا عن ح�سيلة واآفاق عمله كل �سنة 

على الأقل.

امللك،  اإىل  التقرير  هذا  املجل�س  رئي�س  يرفع 

جمل�س  ورئي�س  احلكومة  رئي�س  اإىل  ويوجهه 

ويكون  امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س  النواب 

مو�سوع مناق�سة اأمام الربملان.

وين�رش هذا التقرير باجلريدة الر�سمية.

املادة 6

احلكومية  ال�سلطات  مع  املجل�س  يتعاون 

الرتبية  بق�سايا  املعنية  واملوؤ�س�سات  والهيئات 

والتكوين والبحث العلمي، يف توفري الو�سائل 

ماآل  بقيا�س  الكفيلة  الأداء  موؤ�رشات  وحتديد 

اأعمال  ونتائج  املجل�س،  بها  اأدىل  التي  الآراء 

التقييم التي ينجزها، وتقدم ال�سلطات والهيئات 

الت�سهيالت  للمجل�س  املذكورة  واملوؤ�س�سات 

وامل�ساعدات الالزمة يف هذا ال�ساأن.

 الباب الثالث 

تاأليف املجل�س

املادة 7

يتاألف املجل�س، عالوة على الرئي�س الذي يعني 

من قبل امللك ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد 

تعيينهم  يف  يراعى  اأع�ساء  من  واحدة،  مرة 
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الرجال  بني  املنا�سفة  مبداأ  حتقيق  اإىل  ال�سعي 

والن�ساء طبقا لأحكام الف�سل 19 من الد�ستور، 

ويتوزعون كما يلي:

اأ. فئة اخلرباء واملتخ�س�سني:

تتاألف هذه الفئة من 20 ع�سوا يعينهم امللك من 

بني ال�سخ�سيات امل�سهود لها باخلربة والكفاءة 

والتكوين  الرتبية  جمالت  يف  والتخ�س�س 

التنوع  اختيارها  يف  يراعى  العلمي،  والبحث 

والتكامل بني التخ�س�سات.

ب. فئة الأع�ساء املعينني ل�سفتهم:

تتاألف هذه الفئة من:

ب.1. اأع�ساء احلكومة املكلفني بالقطاعات التالية:

• الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛ 

• التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ 

• الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية؛ 

• الثقافة؛ 

• القطاع املكلف باملغاربة املقيمني يف اخلارج 

و�سوؤون الهجرة.

ب.2. ال�سخ�سيات املمثلة لبع�س الهيئات 

واملوؤ�س�سات: 

• الكاتب العام للمجل�س العلمي الأعلى؛ 

• املندوب الوزاري حلقوق الإن�سان؛

•  اأمني ال�رش الدائم لأكادميية احل�سن الثاين للعلوم 

والتقنيات؛ 

• رئي�س اأكادميية حممد ال�ساد�س للغة العربية؛

• عميد املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية؛

• مدير مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�سغل؛ 

• مدير املركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ 

للنهو�س  ال�ساد�س  حممد  موؤ�س�سة  •  رئي�س 

بالأعمال الجتماعية للرتبية والتكوين؛ 

• مدير الوكالة الوطنية ملحاربة الأمية.

الربملان  جمل�سي  من  جمل�س  كل  من  ع�سوان  ب.3. 

متثيلية  اأ�سا�س  على  املعني  املجل�س  رئي�س  يعينهما 

قرار  على  بناء  واملعار�سة،  الأغلبية  بني  مت�ساوية 

مكتب كل جمل�س. 

ب.4. الأع�ساء املمثلني ملوؤ�س�سات الرتبية والتكوين:

• رئي�سان )2( جلامعتني ممثلتني للجامعات؛ 

تابعة  غري  العايل  للتعليم  موؤ�س�سة  •  مدير 

للجامعات ممثال ملوؤ�س�سات التعليم العايل غري 

التابعة للجامعات؛

•  مديران لأكادمييتني جهويتني للرتبية والتكوين 

ميثالن الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين؛ 

الرتبية  مهن  يف  للتكوين  جهوي  مركز  •  مدير 

الأطر  تكوين  ملوؤ�س�سات  ممثال  والتكوين، 

الرتبوية.

للتعليم  موؤ�س�سة  ومدير  اجلامعتني  رئي�سا  يعني 

رئي�س  قبل  من  للجامعات  التابعة  غري  العايل 

احلكومة، باقرتاح من ال�سلطة احلكومية املكلفة 

بالتعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر، 

للرتبية  اجلهويتني  الأكادمييتني  مديرا  ويعني 

للتكوين يف  املركز اجلهوي  والتكوين، ومدير 

مهن الرتبية والتكوين من قبل رئي�س احلكومة، 

بالرتبية  املكلفة  احلكومية  ال�سلطة  من  باقرتاح 

الوطنية، ويراعى يف اختيار هوؤلء مبداأ التناوب 

والتمثيلية اجلغرافية ملختلف مناطق اململكة.

الأكرث  التعليمية  للنقابات  املمثلني  الأع�ساء  ج.  فئة 

متثيلية، والأطر الرتبوية والإدارية، واآباء واأمهات 

واأولياء التالميذ، واملدر�سني والطلبة والتالميذ، 
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املدين  املجتمع  وجمعيات  الرتابية،  واجلماعات 

للموؤ�س�سات  املمثلة  والهيئات  واملقاولت 

اخلا�سة للتعليم والتكوين اخلا�س، وعددهم 54:

النقابات  عن  ممثلني  ع�سوا   )12( ع�رش  •  اثنا 

الأكرث متثيلية، يعينهم رئي�س احلكومة، باقرتاح 

من النقابات التي تنتدبهم، وذلك ا�ستنادا اإىل 

مبداأ املنا�سفة:

–  ع�رشة )10( اأع�ساء: ممثلني اإثنني )2( عن كل 

الأكرث  النقابية  املنظمات  من  نقابية  منظمة 

العاملني  وامل�ستخدمني  للموظفني  متثيال 

بقطاع الرتبية الوطنية؛ 

متثيال  الأكرث  للنقابة  ممثل  واحد   )1( –  ع�سو 

لأ�ساتذة التعليم العايل؛

متثيال  الأكرث  للنقابة  ممثل  واحد   )1( –  ع�سو 

بقطاع التكوين املهني؛

منهم  واحد  كل  ميثل  ع�سوا   )16( ع�رش  •  �ستة 

فئات الأطر الرتبوية والإدارية، والتي ت�سمل: 

والثانوي؛  البتدائي  التعليم  من  كل  مفت�سي 

البتدائي  التعليم  موؤ�س�سات  من  كل  مديري 

التاأهيلي،  والثانوي  الإعدادي  والثانوي 

اأ�ساتذة كل  العتيق؛  املهني والتعليم  والتكوين 

الإعدادي  والثانوي  البتدائي،  التعليم  من 

واملكونني  العتيق  والتعليم  التاأهيلي  والثانوي 

التعليم  اأ�ساتذة  املهني؛  التكوين  بقطاع 

التعليم  واأ�ساتذة  اجلامعية،  باملوؤ�س�سات  العايل 

التابعة  غري  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  العايل 

يف  نظرائهم  قبل  من  ينتخبون  للجامعات، 

جمال�س اجلامعات ويف جمال�س هذه املوؤ�س�سات، 

واأطر  الرتبوي،  والتوجيه  التخطيط  واأطر 

الرتبية  بقطاع  واملالية  القت�سادية  امل�سالح 

رئي�س  يعينهم  العلمي،  والبحث  والتكوين 

احلكومة باقرتاح من الوزراء املعنيني؛

واأمهات  اآباء  اأع�ساء ممثلني جلمعيات  •  ثالثة )3( 

البتدائي  التعليم  من  بكل  التالميذ  واأولياء 

والثانوي الإعدادي والثانوي التاأهيلي، يعينهم 

رئي�س احلكومة باقرتاح من وزير الرتبية الوطنية؛

قبل  من  ينتخبون  جامعيني  طلبة   )3( •  ثالثة 

وزير  يعينهم  اجلامعات  جمال�س  يف  نظرائهم 

التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر 

كاأع�ساء م�ساركني يف املجل�س؛

النهائية  الأق�سام  من  تالميذ   )5( •  خم�سة 

يعينهم  باكالوريا،  الأوىل  ال�سنة  يف  م�سجلني 

يف  م�ساركني  كاأع�ساء  الوطنية  الرتبية  وزير 

من  للتجديد،  قابلة  غري  �سنتني  ملدة  املجل�س، 

الثانوية  املوؤ�س�سات  تدبري  جمال�س  اأع�ساء  بني 

التاأهيلية مع مراعاة تنوع تخ�س�ساتهم؛

الرتابية:  للجماعات  ممثلني  اأع�ساء   )3( •  ثالثة 

عن  واحد  وممثل  اجلماعات  عن  واحد  ممثل 

املجال�س الإقليمية وممثل واحد عن اجلهات، 

وزير  من  باقرتاح  احلكومة  رئي�س  يعينهم 

الداخلية؛

املجتمع  جلمعيات  ممثلني  اأع�ساء   )6( •  �ستة 

املدين املخت�سة، كل منها مبجال من املجالت 

املدر�سي؛  التعليم  الأويل؛  التعليم  التالية: 

التعليم العتيق؛ التكوين املهني؛ التعليم العايل 

رئي�س  يعينهم  العلمي،  البحث  اجلامعي؛ 

احلكومة باقرتاح من الوزراء املعنيني؛

•  ثالثة )3( اأع�ساء ميثلون الهيئات الأكرث متثيال 

باقرتاح  احلكومة  رئي�س  يعينهم  للمقاولت، 

من الهيئة املهنية التي تنتدبهم؛
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•  ثالثة )3( اأع�ساء ميثلون الهيئات الأكرث متثيال 

والتعليم  اخلا�س  املدر�سي  التعليم  ملوؤ�س�سات 

اخلا�س،  املهني  والتكوين  اخلا�س  العايل 

الهيئات  من  باقرتاح  احلكومة  رئي�س  يعينهم 

التي تنتدبهم.

املادة 8

اأن يكونوا متمتعني  اأع�ساء املجل�س  ي�سرتط يف 

بحقوقهم املدنية وال�سيا�سية.

املادة 9

الفئات  �سمن  اإليهم  امل�سار  الأع�ساء  با�ستثناء 

ممثلي  وكذا  و»ب.3«  و»ب.2«  »ب.1« 

اأعاله،   7 املادة  يف  املذكورين  النهائية  الأق�سام 

يف  الآخرين  املجل�س  اأع�ساء  ولية  مدة  حتدد 

خم�س �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ح�سب  املجل�س  اأع�ساء  جميع  قائمة  وتن�رش 

ال�سنف الذي ينتمون اإليه باجلريدة الر�سمية.

املادة 10

يفقد كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س ع�سويته يف 

حالة الوفاة، اأو الإخالل باملروءة اأو ال�ستقالة اأو 

فقدان ال�سفة التي عني على اأ�سا�سها باملجل�س.

علما  املجل�س  الرئي�س  يحيط  احلالة،  هذه  ويف 

اأق�ساه  اأجل  له خالل  تعيني خلف  بذلك، ويتم 

)60( يوما، وفق الكيفية التي عني وفقها �سلفه، 

وذلك للفرتة املتبقية من مدة ع�سوية هذا الأخري.

 الباب الرابع

اأجهزة املجل�س

املادة 11

من  املجل�س  يتكون  الرئي�س،  على  عالوة 

الهيئات التالية:

• اجلمعية العامة؛

• مكتب املجل�س؛

• الأمني العام؛

• اللجان الدائمة؛

• الهيئة الوطنية لتقييم منظومة الرتبية والتكوين 

والبحث العلمي؛

طبقا  خا�سة  عمل  جمموعات  اأو  موؤقتة  •  جلان 

ملقت�سيات املادة 12 بعده.

املادة 12

املجل�س  اأع�ساء  العامة من كافة  تتاألف اجلمعية 

امل�سار اإليهم يف املادة ال�سابعة من هذا القانون.

من   21 للمادة  طبقا  العامة  اجلمعية  تتداول 

على  املعرو�سة  الق�سايا  كل  يف  القانون،  هذا 

املجل�س من قبل امللك، اأو املحالة اإليه من طرف 

احلكومة اأو الربملان، وكذا يف كل الق�سايا التي 

يدرجها املجل�س تلقائيا يف جدول اأعماله.

تبعا لذلك، ت�سادق اجلمعية العامة على م�رشوع 

وم�رشوع  للمجل�س  ال�سنوي  العمل  برنامج 

والتقارير  الآراء  م�ساريع  يف  وتتداول  ميزانيته، 

جلان  لدن  من  عليها  املعرو�سة  والتو�سيات 

وتبت  اخلا�سة؛  العمل  وجمموعات  املجل�س 

اللجان  اأ�سغال  وخال�سات  نتائج  ماآل  يف 

وجمموعات العمل اخلا�سة والهيئة الوطنية لتقييم 

منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي.

يف  اأع�سائها  بانتخاب  العامة  اجلمعية  تقوم 

يف  املحددة  الكيفيات  وفق  املجل�س  هيئات 

النظام الداخلي.

من  باقرتاح  للمجل�س،  العامة  للجمعية  ميكن 

الرئي�س، اإحداث جلان موؤقتة اأو جمموعات عمل 

خا�سة لتكليفها بدرا�سة مو�سوع معني يدخل 
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تتداخل  األ  على  و�سالحياته،  مهامه  �سمن 

اأو  الدائمة  اللجان  اخت�سا�سات  مع  مهامها 

والتكوين  الرتبية  منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة 

والبحث العلمي املحدثة مبوجب هذا القانون.

املادة 13 

الرئي�س،  على  عالوة  املجل�س،  مكتب  يتاألف 

من ت�سعة اأع�ساء ميثلون الفئات الثالث املكونة 

بني  من  العامة  اجلمعية  تنتخبهم  للمجل�س، 

للتجديد  قابلة  ون�سف  �سنتني  ملدة  اأع�سائها 

مرة واحدة. ويحدد النظام الداخلي للمجل�س 

كيفيات هذه النتخابات.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يعترب روؤ�ساء اللجان الدائمة 

للمجل�س اأع�ساء يف مكتب املجل�س.

ميكن للرئي�س اأن ي�ستدعي لجتماعات مكتب 

ح�سوره  يكون  اأن  ميكن  �سخ�س  كل  املجل�س 

مفيدا لأ�سغال املكتب بالنظر للق�سايا املعرو�سة 

عليه.

املادة 14

مكتب  تركيبة  يف  �ساغر  مقعد  كل  �سغل  يتم 

النظام  يف  املحددة  الكيفيات  وفق  املجل�س 

الداخلي للمجل�س.

املادة 15

ب�سفة  يجتمع  الذي  املجل�س،  مكتب  ي�سطلع 

بدعوة  ذلك  ال�رشورة  اقت�ست  وكلما  منتظمة 

وتنفيذ  اإعداد  الرئي�س يف  رئي�سه، مب�ساعدة  من 

القرارات التي يتخذها املجل�س.

الراأي  اإبداء  طلبات  يف  املجل�س  مكتب  ينظر 

ق�سد  ويحيلها،  املجل�س،  على  املعرو�سة 

اإىل  اأو  املخت�سة  اللجان  اإىل  والبحث،  الدرا�سة 

جمموعات العمل اخلا�سة، اأو اإىل الهيئة الوطنية 

والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومة  لتقييم 

العلمي، كل ح�سب اخت�سا�سه.

اللجان  اأ�سغال  نتائج  املجل�س  مكتب  يتدار�س 

الوطنية  والهيئة  اخلا�سة  العمل  وجمموعات 

والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومة  لتقييم 

العلمي، ويبت يف املاآل املالئم لها.

و�سع  يف  الرئي�س  املجل�س  مكتب  ي�ساعد 

جدول اأعمال دورات اجلمعية العامة.

ي�سادق مكتب املجل�س على الربنامج ال�سنوي 

الرتبية  منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  لأن�سطة 

والتكوين والبحث العلمي.

التقارير  �ساأن  يف  املجل�س  مكتب  يتداول 

التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة، ويحيلها على 

يحددها  التي  الكيفيات  وفق  العامة  اجلمعية 

النظام الداخلي للمجل�س.

اللجان  اخت�سا�سات  املجل�س  مكتب  يحدد   

وكيفيات  اخلا�سة  العمل  وجمموعات  املوؤقتة 

ويعني  اإليها  املوكولة  املهمة  ومدة  �سريها 

اأع�ساوؤها من بني اأع�ساء املجل�س.

املادة 16

حتدث لدى املجل�س هيئة وطنية لتقييم منظومة 

ي�رشف  العلمي،  والبحث  والتكوين  الرتبية 

خم�س  ملدة  املجل�س  رئي�س  يعينه  مدير  عليها 

اإثر  على  واحدة،  مرة  للتجديد  قابلة  �سنوات 

تدر�سها جلنة  التي  للرت�سيحات،  مفتوح  اإعالن 

بت�ساور  الغر�س،  لهذا  املجل�س  رئي�س  ي�سكلها 

مع املكتب.

�سمولية  بتقييمات  القيام  الهيئة  هذه  اإىل  يوكل 

والربامج  لل�سيا�سات  مو�سوعاتية  اأو  قطاعية  اأو 
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العايل  والتعليم  الرتبية  ميادين  يف  العمومية 

والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين املهني، 

بالنظر  واملالية،  البيداغوجية  جناعتها  تقدير  مع 

اإىل  املر�سومة لها، وذلك بال�ستناد  اإىل الأهداف 

املعايري الدولية املعمول بها يف هذا ال�ساأن.

لهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة 

الرتبية والتكوين والبحث العلمي مبا يلي: 

•  اإجناز تقديرات اإجمالية للموؤهالت واملعارف 

خالل  املتعلمني  قبل  من  املكت�سبة  والكفايات 

اأ�سالك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛

من  الأمة  على  بالنفع  تعود  التي  املزايا  •   تقييم 

العلمي،  والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومة 

لفائدتها،  املبذول  املايل  املجهود  اإىل  بالنظر 

الإنفاق  وفعالية  متطلبات جناعة  اإىل  وبالنظر 

يف ميدان الرتبية والتكوين والبحث العلمي؛

واخلارجية  الداخلية  املردودية  تطور  •   تقدير 

العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  ملنظومة 

اخلدمات  جودة  وحت�سن  الأطر  وتكوين 

املقدمة للتالميذ والطلبة؛

يف  ت�سهم  التي  التقييم  اأدوات  كل  •   تطوير 

الأمثل لوظائفها، وتدعيم  الأداء  متكينها من 

البحث العلمي يف هذا امليدان.

لتقييم  الوطنية  للهيئة  الإدارية  الهيكلة  حتدد 

يف  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومة 

النظام الداخلي للمجل�س.

املادة 17

باإجناز  حتدث لدى املجل�س جلان دائمة تكلف 

اإليها  بها  يعهد  التي  والأعمال  الدرا�سات 

مكتب املجل�س طبقا ملداولت اجلمعية العامة.

الأقل  على  اأع�ساء  ع�رشة  من  جلنة  كل  تتاألف 

وع�رشين ع�سوا على الأكرث، يتم انتخابهم من قبل 

اجلمعية العامة ملدة �سنتني ون�سف قابلة للتجديد.

تنتخب كل جلنة دائمة من بني اأع�سائها رئي�سا 

اأكرث  رئا�سة  بني  اجلمع  يجوز  ول  لها.  ومقررا 

من جلنة دائمة.

اللجان  للمجل�س عدد  الداخلي  النظام  يحدد   

واخت�سا�ساتها، وجمالت  واأ�سماءها،  الدائمة، 

ا�ستغالها، وتنظيم عملها.

املادة 18

ميكن للجان الدائمة واملوؤقتة وجمموعات العمل 

الوطنية  الهيئة  وكذا  املجل�س،  لدى  اخلا�سة 

لتقييم منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 

بالقطاعات  امل�سوؤولني  عقد جل�سات عمل مع 

اإىل  توجه  املجل�س  رئي�س  بدعوة من  احلكومية 

اإىل  ال�رشورة  املعني، كلما دعت  القطاع  وزير 

ذلك.

العمل  وجمموعات  املذكورة  اللجان  تقدم 

اخلا�سة لدى املجل�س وكذا الهيئة الوطنية لتقييم 

العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومة 

خال�سات اأ�سغالها ملكتب املجل�س، الذي يقوم 

باإحالتها، عند القت�ساء، على اجلمعية العامة.

 الباب اخلام�س

كيفيات ت�صيري املجل�س

املادة 19

ومكتب  العامة  اجلمعية  املجل�س  رئي�س  يراأ�س 

�سوؤون  على  العام  الإ�رشاف  ويتوىل  املجل�س، 

التدابري الالزمة ل�سمان  املجل�س، واتخاذ كافة 

تدبريه وح�سن �سريه، ول�سيما:
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•  ح�رش جدول اأعمال دورات املجل�س بت�ساور 

مع مكتب املجل�س؛

•  دعوة اأع�ساء املجل�س لالجتماع يف الدورات 

العادية وال�ستثنائية؛

التي  ال�سلطة  اإىل  املجل�س  اأ�سغال  نتائج  •  اإبالغ 

طلبت منه الراأي وال�سهر على تتبع ماآلها؛

العمل  وجمموعات  اللجان  اأعمال  •  تن�سيق 

اخلا�سة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة الرتبية 

والتكوين والبحث العلمي؛

•  اإعداد وتنفيذ امليزانية ال�سنوية للمجل�س، التي 

ال�سنوية  والنفقات  املداخيل  توقعات  حتدد 

للمجل�س ولهيئاته؛

باقي  ولدى  الق�ساء  اأمام  املجل�س  •  متثيل 

والأغيار،  العمومية،  والإدارات  ال�سلطات 

واملنظمات، واملوؤ�س�سات الأجنبية اأو الدولية؛

با�سم  والتعاون  لل�رشاكة  اتفاقيات  •  اإبرام 

املجل�س مع القطاعات واملوؤ�س�سات والهيئات 

جمال  يف  والدويل  الوطني  ال�سعيدين  على 

اخت�سا�سه.

يعد الرئي�س الناطق الر�سمي با�سم املجل�س.

لرئي�س املجل�س اأن يفو�س، عند القت�ساء، بع�س 

مهامه اإىل اأي ع�سو من اأع�ساء مكتب املجل�س 

اأو اإىل اأحد امل�سوؤولني العاملني حتت اإمرته.

املادة 20

احل�سور  دعوة  يوجه  اأن  املجل�س  لرئي�س  ميكن 

اأكرث  اأو  لع�سو  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف 

لأي  اأو  املجل�س،  اأع�ساء  غري  من  احلكومة  يف 

ح�سوره،  يف  فائدة  يرى  �سخ�س  اأو  م�سوؤول 

دون اأن يكون لهم احلق يف الت�سويت.

العامة  اجلمعية  جل�سات  يح�رش  اأن  ميكن 

يف  الأع�ساء  غري  احلكومة  اأع�ساء  للمجل�س، 

لهذا  ينتدبونهم  الذين  الأ�سخا�س  اأو  املجل�س 

ملجل�سي  الدائمة  اللجان  واأع�ساء  الغر�س، 

الربملان املنتدبون لهذه الغاية، ب�سفة مالحظني 

بعد اإخبار رئي�س املجل�س.

املادة 21

بح�سور  قانونية،  ب�سفة  العامة،  اجلمعية  تنعقد 

حالة  ويف  الأقل،  على  املجل�س  اأع�ساء  ن�سف 

رئي�س  يوجه  القانوين،  الن�ساب  اكتمال  عدم 

بعد  املوايل  الجتماع  لعقد  ثانية  املجل�س دعوة 

خم�سة ع�رش يوما. وي�سبح هذا الجتماع قانونيا 

اإذا ح�رشه ثلث اأع�ساء املجل�س على الأقل.

املعرو�سة  الق�سايا  العامة على  ت�سادق اجلمعية 

عليها باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�رشين.

املادة 22

العادية للمجل�س  العامة  تنعقد دورات اجلمعية 

وفق  ال�سنة،  يف  مرات  ثالث  الأقل  على 

الكيفيات املحددة يف نظامه الداخلي.

كما ميكن للمجل�س عقد دورات ا�ستثنائية كلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك. 

اأن  ال�رشورة  حالة  يف  العامة  للجمعية  وميكن 

وفق  مفتوحة  املجل�س  دورة  على  الإبقاء  تقرر 

�رشوط وكيفيات حتدد مبوجب النظام الداخلي.

املادة 23

وت�سيري  املجل�س  لتنظيم  الالزمة  التدابري  حتدد 

رئي�س  ي�سعه  داخلي  نظام  مبوجب  اأجهزته 

املجل�س يف ان�سجام مع مقت�سيات هذا القانون، 



القانون رقم 105.12 املتعلق باملجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي 10

ول يدخل حيز التنفيذ اإل بعد م�سادقة اجلمعية 

العامة عليه.

 الباب ال�صاد�س

التنظيم املايل والإداري للمجل�س

املادة 24

اجليدة،  للحكامة  هيئة  ب�سفته  املجل�س،  يتمتع 

بكامل الأهلية القانونية وال�ستقالل املايل.

الإدارية  امل�سالح  واخت�سا�سات  تنظيم  يحدد 

للمجل�س بقرار من رئي�سه بعد ا�ست�سارة املكتب.

املادة 25

عام  اأمني  اإىل  املجل�س  �سكرتارية  باأعمال  يعهد 

يعني بظهري.

يتوىل الأمني العام م�ساعدة الرئي�س يف مهامه. 

املجل�س  اإدارة  ت�سيري  ي�سهر على  ال�سفة  وبهذه 

وتدبري �سوؤون املوظفني، وفقا للتفوي�س املخول 

له من قبل رئي�س املجل�س.

الوثائق  باإعداد  ذلك  على  عالوة  ويقوم 

املجل�س  باجتماعات  املتعلقة  وامل�ستندات 

وم�سك حما�رشه، كما يعترب م�سوؤول عن م�سك 

وحمفوظات  وملفات  وتقارير  بيانات  وحفظ 

اللجان  اأ�سغال  تن�سيق  يف  وي�ساهم  املجل�س، 

لدى  املحدثة  اخلا�سة  العمل  وجمموعات 

الرتبية  منظومة  لتقييم  الوطنية  والهيئة  املجل�س 

والتكوين والبحث العلمي.

ويف  املجل�س  اأ�سغال  يف  العام  الأمني  ي�سارك 

اأ�سغال مكتبه ب�سفة ا�ست�سارية.

املادة 26

ت�ستمل ميزانية املجل�س على ما يلي:

• يف املوارد:

ميزانية  من  له  املخ�س�سة  املالية  –  الإعانات 

الدولة؛

التي  واملنقولة  العقارية  الأموال  –  مداخيل 

ميلكها املجل�س؛

–  العائدات املتاأتية من اأن�سطته؛

هيئة  اأية  لدن  من  املقدمة  املالية  –  الإعانات 

وطنية اأو دولية، خا�سة كانت اأو عامة؛

–  املداخيل املختلفة؛ 

–  الهبات والو�سايا.

• يف النفقات:

–  نفقات الت�سيري؛

–  نفقات التجهيز.

ت�سجل الإعانات املالية املخ�س�سة للمجل�س يف 

ميزانية رئي�س احلكومة.

ويتوىل حما�سب عمومي، يلحق باملجل�س بقرار 

القيام  باملالية،  املكلفة  احلكومية  ال�سلطة  من 

الخت�سا�سات  مبمار�سة  املجل�س،  رئي�س  لدى 

مبقت�سى  العموميني  املحا�سبني  اإىل  امل�سندة 

القوانني والأنظمة املعمول بها.

املجل�س  ملراقبة  املجل�س  ميزانية  تنفيذ  يخ�سع 

الأعلى للح�سابات.

املادة 27

ميزانية  ب�رشف  الآمر  هو  املجل�س  رئي�س 

املن�سو�س  والإجراءات  القواعد  وفق  املجل�س 

عليها يف التنظيم املايل واملحا�سبي، الذي يعده 

الأمني  يعني  اأن  وله  عليه.  وي�سادق  املجل�س 

العام للمجل�س اآمرا م�ساعدا بال�رشف.

بال�رشف  م�ساعدين  اآمرين  يعني  اأن  له  ويجوز 
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وفق  القت�ساء،  عند  املجل�س،  موظفي  بني  من 

يف  عليها  املن�سو�س  والإجراءات  القواعد 

التنظيم املايل واملحا�سبي امل�سار اإليه اأعاله.

املجل�س  رئي�س  ا�سطالع  دون  عائق  حال  اإذا 

الآمر  مهمة  موؤقتا،  العام،  الأمني  يتوىل  مبهامه، 

بال�رشف يف كل ما يتعلق ب�سمان ال�سري ال�رشوري 

للمجل�س حتت م�سوؤولية مكتب هذا الأخري.

يف حالة �سغور من�سب الرئي�س قبل انتهاء وليته 

العام  الأمني  ي�ستمر  الأ�سباب،  من  �سبب  لأي 

واملايل  الإداري  الت�سيري  مبهام  ال�سطالع  يف 

حني  اإىل  املكتب،  م�سوؤولية  حتت  للمجل�س، 

تعيني رئي�س جديد للمجل�س.

املادة 28

تعترب مهمة ع�سو يف املجل�س تطوعية. غري اأنه 

املجل�س،  دورات  عن  تعوي�سات  منح  ميكن 

املوكولة  املهام  وعن  اللجان  اجتماعات  وعن 

لهم من طرف املجل�س. 

من  امل�ستفيدة  الفئات  مر�سوم  مبوجب  ويحدد 

هذا التعوي�س، واأ�سنافه ومقاديره.

املادة 29

على  مبهامه،  القيام  اأجل  من  املجل�س،  يتوفر 

رهن  مو�سوعني  وموظفني  ملحقني  موظفني 

توظيفهم  يتم  به،  خا�سني  وموظفني  الإ�سارة 

مع  بعده،  اإليه  امل�سار  الأ�سا�سي  للنظام  وفقا 

مراعاة مبداأ ال�سفافية وتكافوؤ الفر�س.

اأ�سا�سي خا�س  لنظام  املجل�س  موظفو  يخ�سع   

ي�سبح �ساري املفعول بعد امل�سادقة عليه من قبل 

اجلمعية العامة للمجل�س.

القت�ساء،  ال�ستعانة، عند  للمجل�س  كما ميكن 

القيام  اأجل  من  خارجيني  وخرباء  مب�ست�سارين 

مبهام حمددة، وذلك بالتعاقد معهم على اأ�سا�س 

املن�سو�س  ال�رشوط  وفق  حتدد  حتمالت  دفاتر 

عليها يف النظام الداخلي للمجل�س.

 الباب ال�صابع

اأحكام خمتلفة وانتقالية

 املادة 30

واملرا�سيم  الظهائر  الر�سمية  باجلريدة  تن�رش 

املجل�س  رئي�س  بتعيني  ال�سادرة  والقرارات 

يف  عليها  املن�سو�س  العام،  واأمينه  واأع�سائه 

املواد 7 و16 و25.

املادة 31

بها،  يديل  التي  الآراء  ن�رش  على  املجل�س  يعمل 

طبقا  ينجزها  التي  والدرا�سات  والتقارير 

املتاحة،  الو�سائل  بكل  القانون،  هذا  لأحكام 

مع مراعاة اأحكام املادة اخلام�سة اأعاله.

املادة 32

اإدارات الدولة واجلماعات الرتابية  يجب على 

املعنية  اخل�سو�سية  اأو  العمومية  واملوؤ�س�سات 

تلقائية،  ب�سفة  اأو  منه  بطلب  املجل�س،  تزويد 

بالوثائق واملعطيات واملعلومات التي من �ساأنها 

م�ساعدته على ممار�سة مهامه و�سالحياته.

مع  واملعلومات  املعطيات  وتداول  حفظ  يتم 

والبحث  والتكوين  بالرتبية  املكلفة  القطاعات 

والتوثيق،  لالإعالم  مندمج  نظام  يف  العلمي 

ي�سمل خمتلف مكونات املنظومة الوطنية للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.

واملعطيات  الوثائق  تو�سع  اأن  ميكن  ول 

وغريها من املعلومات املقدمة من قبل خوا�س 
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تلقائية،  ب�سفة  اأو  منه  بطلب  �سواء  للمجل�س، 

�رشوط  وفق  اإل  الإدارات  اأو  الغري  اإ�سارة  رهن 

ت�سمن �رشيتها وحقوق اأ�سحابها.

املادة 33

والتكوين  للرتبية  الأعلى  باملجل�س  تلقائيا  يلحق 

وامل�ستخدمني  املوظفني  كافة  العلمي  والبحث 

الأعلى  باملجل�س  مهامهم  املزاولني  والأعوان 

للتعليم يف تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

تكون  اأن  الأحوال  من  حال  باأي  يجوز  ل 

الأ�سا�سي اخلا�س  النظام  التي يخولها  الو�سعية 

والتكوين  للرتبية  الأعلى  املجل�س  مبوظفي 

كان  التي  الو�سعية  من  اأقل  العلمي  والبحث 

الأ�سلي  اإطارهم  يف  بالأمر  املعنيون  بها  يتمتع 

باملجل�س الأعلى للتعليم.

يف انتظار اإقرار النظام الأ�سا�سي اخلا�س مبوظفي 

والبحث  والتكوين  للرتبية  الأعلى  املجل�س 

اأعاله،   29 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  العلمي، 

والمتيازات  احلقوق  بكافة  املوظفون  يحتفظ 

املجل�س  داخل  منها  ي�ستفيدون  كانوا  التي 

الأعلى للتعليم. 

املوظفون  اأجنزها  التي  اخلدمات  تعترب 

باملجل�س  املذكورون  والأعوان  وامل�ستخدمون 

املجل�س  داخل  اأجنزت  لو  كما  للتعليم  الأعلى 

الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

املادة 34

يحل املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث 

كافة  يف  للتعليم  الأعلى  املجل�س  حمل  العلمي 

حقوقه والتزاماته.

ولهذا الغر�س، تنقل اإىل املجل�س الأعلى للرتبية 

العقارات  جمانا،  العلمي،  والبحث  والتكوين 

اململوكة  الفكرية  امللكية  وحقوق  واملنقولت 

للمجل�س الأعلى للتعليم، كما تنقل اإليه ملكية 

يف  املوجودة  وامللفات  والوثائق  الأر�سيف 

تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يف حوزة 

املجل�س الأعلى للتعليم.

كما تنقل اإىل املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 

املفتوحة  املالية  العتمادات  العلمي  والبحث 

با�سم املجل�س الأعلى للتعليم يف امليزانية العامة 

للدولة، والأر�سدة املالية املوجودة يف ح�ساباته 

حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  يف  البنكية، 

التنفيذ.

والتكوين  للرتبية  الأعلى  املجل�س  اإىل  وتنقل 

احلقوق  جميــع  اأي�سا،  العلمي،  والبحث 

واللتزامات املتعلقة بكافة �سفقات الدرا�سات 

العقود  جميع  وكذا  والتوريدات،  والأ�سغال 

الأعلى  املجل�س  قبل  من  املربمة  والتفاقيات 

حيز  القــانــون  هذا  دخــول  قبل  للتعليــم، 

التنفيــذ.

املادة 35

تن�سخ ابتداء من تاريخ تن�سيب املجل�س الأعلى 

اأحكام  العلمي،  والبحث  والتكوين  للرتبية 

الظهري ال�رشيف رقم 1.05.152 ال�سادر يف 11 من 

تنظيم  باإعادة   )2006 فرباير   10(  1427 حمرم 

املجل�س الأعلى للتعليم، كما وقع تغيريه.

التاريخ ت�سمية »املجل�س  ابتداء من نف�س  وحتل 

الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي« حمل 

جميع  يف  للتعليم«  الأعلى  »املجل�س  ت�سمية 

بها  اجلاري  والتنظيمية،  الت�رشيعية  الن�سو�س 

العمل.
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