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رأي املجلس بشأن مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبـرامج ومجموعات العمل املتخصصة لديها وكيفيات سيـرها 

طبقــا ألحــكام الفصــل 168 مــن الدســتور، الــذي يـــنص علــى إحــداث املـــجلس وعلــى مهامــه فـــي إبــداء اآلراء حــول 
الســـياسات العمومـــية والقضايــا الوطنـــية، التـــي تهــم املنظومــة التـــربوية، وفـــي تقييــم الســـياسات والبـرامـــج 

بهــا؛ املتعلقــة 

للتـــربية والتكويـــن والبحــث  باملـــجلس األعلــى  املتعلــق   105.12 رقــم  القانــون  مــن   2 املــادة  ووفقــا ملقتضيــات 
العلمـــي، التـــي تنــص علــى إبــداء املـــجلس لرأيــه لفائــدة الحكومــة والبـــرملان، بشــأن مشــاريع ومقتـــرحات القوانـــين، 
والقوانـــين التنظيمـــية، والنصــوص التنظيمـــية، الســـيما تلــك املتعلقــة باألهــداف األساســـية للدولــة فـــي مـياديـــن 

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛	

 لطلــب الــرأي، الــذي أحيــل علــى الســـيد رئـــيس املـــجلس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن 
ً
واســتجابة

طــرف الســـيد رئـــيس الحكومــة فـــي فاتــح يونـــيو 2021؛ بشــأن »مشــروع مرســوم بتحديــد تأليــف اللـــجنة الدائمــة 
لتجديــد ومالءمــة املناهـــج والبـرامـــج ومـــجموعات العمــل املحدثــة لديهــا وكيفـــيات سـيـــرها«؛

علــى  أكــدت  التـــي  الصلــة،  ذات  امللكيــة  والرســائل  الـــخطب  فـــي  الــواردة  السامـــية  بالتوجـــيهات  وعمــال 
اإلصــالح النوعـــي لنظــام التعليــم وخصوصــا البـرامـــج واملناهـــج لالضطــالع بدورهــا فـــي التـــربية علــى املواطنــة 
والســلوكات املدنـــية، والتشــبث بمقومــات هويتنــا الحضاريــة، دون انغــالق أو تعصــب، وفـــي مزاوجــة متوازنــة 
الئــم متطلبــات التنمـــية 

ُ
ت فـــي اقتصــاد املعرفــة واالبتــكار، وجعلهــا  بيـــن الـخصوصـــية والكونـــية، واالنخــراط 

وســوق الشــغل، وتســتوعب تحــوالت العوملــة وتتكيــف معهــا؛	

واستـــرشادا بتوجهــات الرؤيــة االستـراتـيجـــية لإلصــالح 2015-2030، التـــي تؤكــد، ضمــن الرافعــة 12 املخصصــة 
ــٍس علــى التنــوع واالنفتــاح والنجاعــة واالبتــكار، علــى أهمـــية املكانــة  ملســتلزمات تطويـــر نمــوذج بيداغوجـــي مؤسَّ
التـــي تحتلهــا املناهـــج والبـرامـــج ضمــن أساســـيات املنظومــة، لكونهــا تجســد جوهــر النمــوذج البيداغوجـــي، وعامــل 
نجاعتــه، ومحــددا بــارزا لتطويـــره املســتمر، وتـــركز كذلــك علــى ضــرورة تفعـــيل اللـــجنة الدائمــة للتجديــد واملالءمــة 
املستمريـــن للمناهـــج والبـرامـــج التـــي كان قــد نــص عليهــا املـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن فـــي البنــد 107 منــه، 

وتمتـــيعها باالســتقاللية املعنويــة، وتنظيمهــا بنــص قانونـــي؛

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي،  51.17 املتعلــق بمنظومــة  إلــى أحــكام القانــون – اإلطــار رقــم   
ً
واســتنادا

الســـيما املادتــان 3 و4 منــه، املتعلقتــان بمبــادئ املنظومــة وأهدافهــا، كمنطلقــات أساســـية لتجديــد ومالءمــة 
املناهـــج والبـرامـــج فـــي عالقتهــا ببنــاء مواطــن الغــد واتســاقها مــع املشــروع املـجتمعـــي املغربــي، واملــادة 28 التـــي 
تنــص علــى إحــداث هــذه اللـــجنة الدائمــة، وتكليفهــا بمهــام إعــداد األطــر والدالئــل املرجعـــية للمناهـــج والبـرامـــج 
والتكويـــنات، والســهر علــى تحييـــنها ومالءمتهــا مــع التطــورات البيداغوجـــية الحديثــة وفــق مـــجموعة مــن املبــادئ 
والقواعــد واآلليــات، وكذلــك املــادة 29 التـــي تنــص علــى إحــداث مـــجموعات عمــل متخصصــة لــدى هــذه اللـــجنة، 

مــن أجــل مســاعدتها علــى إنجــاز مهامهــا؛

تقديم
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رأي املجلس بشأن مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبـرامج ومجموعات العمل املتخصصة لديها وكيفيات سيـرها 

 علــى أعمــال املـــجلس املختلفــة، والســـيما األعمــال ذات الصلــة بهــذا املوضــوع؛
ً
وتأســـيسا

وبعــد دراســة وتحليــل مضمــون مســودة مشــروع املرســوم، املتعلــق بتحديــد تأليــف اللـــجنة الدائمــة لتجديــد 
ومالءمــة املناهـــج والبـرامـــج ومـــجموعات العمــل املحدثــة لديهــا وكيفـــيات سـيـــرها، املحــال علــى املـــجلس قصــد 

إبــداء الــرأي؛

يقــدم املـــجلس رأيــه هــذا، منتظمــا فـــي مـــجموعة مــن االقتـــراحات والتوصـــيات، الغــرض منهــا اإلســهام فـــي تدقيــق 
مضمــون مشــروع املرســوم ومقتضياتــه، وفـــي استـــيفائه للعناصــر الالزمــة النســـجامه وتجاوبــه مــع املرجعـــيات 
الناظمــة إلصــالح املنظومــة الوطنـــية التـــربوية، مســتحضرا فـــي الوقــت نفســه أهمـــية املناهـــج والبـرامـــج، كمدخــل 
رئـــيس لِفعليــة جــودة التـــربية والتكويـــن، التـــي تشــكل أحــد النواظــم الثالثــة لإلصــالح التـــربوي الـــجاري، إلــى 

جانــب اإلنصــاف واالرتقــاء الفــردي واملـجتمعـــي.

4





رأي املجلس بشأن مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبـرامج ومجموعات العمل املتخصصة لديها وكيفيات سيـرها 

 محوريــا يقــوم علــى مهمــة 
ً
أوكل القانون-اإلطــار إلــى اللـــجنة الدائمــة لتجديــد ومالءمــة املناهـــج والبـرامـــج، دورا

مـجتمعـــية نبيلــة، تســتمد جوهرهــا مــن الرهــان الــذي تنطــوي عليــه املناهـــج والبـرامـــج فـــي بنــاء شخصـــية املواطــن 
الفاعــل، واملتملــك ملقومــات املواطنــة، والتـــي حــددت مرتكزاتهــا فـــي أحــكام الدســتور، والســـيما تلــك املتعلقــة بتنــوع 
ر الولــوج  مقومــات الُهويــة املغربيــة املوحــدة، وبالحــق فـــي حصــول املواطنــات واملواطنـــين علــى تعليــم عصــري، مـــيسَّ
وذي جــودة. كمــا أن مهمــة هــذه اللـــجنة تتجــاوز فـــي صلبهــا مــا يهــم حــق الفــرد فـــي تعليــم وتكويـــن ذي جــودة، لتمتــد 
إلــى مهمــة املســاهمة الناظمــة واملتكاملــة فـــي تمكيـــن منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي مــن القيــام بدورهــا 
فـــي بناء النموذج التنموي للبالد، واالنخراط فـــي اقتصاد املعرفة واالبتكار، وتنمـــية الرأســمال البشــري، وتـرصـــيد 

مكتســبات الرأســمال الالمــادي، والتنمـــية املـجتمعـــية املســتدامة.

كمــا تســتقي هــذه اللـــجنة روح مهمتهــا املـجتمعـــية مــن أبعــاد متعــددة أخــرى أهمهــا، األهــداف واملبــادئ واملرتكــزات 
والوظائف التـي حددها القانون-اإلطار للمنظومة فـي مواده 3 و4 و5، وكذلك من الغايات التـي يتوخاها اإلصالح 

مــن إحــداث هــذه اللـــجنة، إضافــة إلــى طبيعــة األشــغال التـــي ســتتولى إنجازهــا، واملتجســدة، علــى الـــخصوص، فـــي:

املدرســة 	  تحقيقهــا  علــى  وتعمــل  البيداغوجـــي،  النمــوذج  عليهــا  يـنبنـــي  التـــي  الوطنـــية  الـــخيارات  تحديــد 
املتنوعــة؛ وبوظائفهــا  الشــامل،  بمفهومهــا 

القيــام بأعمــال الـخبـــرة العلمـــية واالستشرافـــية للمســتجدات البيداغوجـــية ومتطلبــات التطــور املـجتمعـــي، 	 
مــن أجــل تضمـيـــنها فـــي املناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات، عبـــر عمليــات التحييـــن والتجديــد املســتمر	.

إال أن هــذا العمــق االستـراتـيجـــي واملـجتمعـــي للـــجنة الدائمــة املذكــورة، والتطــور املســتمر لســـياق املنظومــة 
التـــربوية، وجســامة االنتظــارات التـــي تتصــل بتحقيــق أهــداف اإلصــالح، يســتلزم اســتحضار بعــض املبــادئ عنــد 
تحديــد النمــوذج التنظيمـــي لهــذه اللـــجنة، لتمكيـــنها مــن املوازنــة بيـــن مهامهــا ونوعـــية األشــغال املوكولــة إليهــا، وبيـــن 
وضعهــا املؤسساتـــي، باعتبارهــا هيئــة دائمــة محدثــة لــدى الســلطات الحكومـــية املختصــة؛ ذلــك أن مهامهــا وطبيعــة 

أعمالهــا تفــرض عليهــا:

مــن جهــة أولــى، تجســـيد نــوع مــن »الســلطة املعنويــة« التـــي ستســتمدها مــن إعمــال الـــحرية األكاديمـــية 	 
واالســتقاللية فـــي التفكيـــر واالستشــراف عنــد إنجــاز أشــغالها وتقديــم الـخبـــرة العلمـــية املنتظــرة منهــا؛

الالزمتـيـــن، 	  والنجاعــة  املرونــة  بتحقيــق  كفـــيل  للتنظيــم  ونمــط  للعمــل  آليــات  تبـــــــــنـــي  ثانـــية،  جهــة  ومــن 
وذلــك بالنظــر إلــى مــا ُيلزمهــا بــه وضُعهــا املؤسساتـــي املرتبــط، جوهريــا، باملســاهمة فـــي تفعـــيل ورش اإلصــالح 
البيداغوجـــي، ومواكبــة الســلطات الحكومـــية املختصــة مــن حيــث مــّد هــذه األخيـــرة وإفادتهــا مــن قبــل 
اللـــجنة، بنتائــج أشــغالها وبالدعــم العلمـــي والتقنـــي املنتظــر منهــا فـــي مـــجال املناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات. 

اعتبار الغاية المجتمعية التـي تنتـظم حولها مهام اللجنة
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رأي املجلس بشأن مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبـرامج ومجموعات العمل املتخصصة لديها وكيفيات سيـرها 

ســَند إلــى اللـــجنة الدائمــة، واعتبــارا لـخصوصـــية املقومــات التـــي يجــب أن يـنبنـــي 
ُ
انطالقــا مــن هــذا الــدور الحاســم امل

عليهــا نموذجهــا التنظيمـــي، وبعــد دراســة نــص مشــروع املرســوم موضــوع هــذا الــرأي، َيعتبـــر املـــجلس أن مضمونــه، 
بالرغــم مــن تدقيقــه ملكونــات تـــركيبة هــذه اللـــجنة وطريقــة سـيـــرها باعتبــار بعــض املحــددات التـــي جــاء بهــا القانــون 
– اإلطــار فـــي مادتـــيه 28 و29، إال أنــه اســتند فـــي إعــداد تصــور النمــوذج التنظيمـــي للـــجنة إلــى مرتكــزات ال تســمح 
لهــا بالقيــام بدورهــا فـــي اإلصــالح البيداغوجـــي انطالقــا مــن جســامة الغايــة مــن إحداثهــا ومــن دورهــا املـجتمعـــي املومــأ 

إليهــا ســابقا.

وعليــه، فــإن املـــجلس ارتــأى تضمـيـــن رأيــه هــذا جملــة مــن التوصـــيات التـــي يبتغـــي مــن ورائهــا اإلســهام فـــي إغنــاء 
ن مــن  ِ

ّ
مقتضيــات مشــروع املرســوم وتدقيــق بعــض مــواده، مــن أجــل تحديــد نمــوذج تنظيمـــي فعــال للـــجنة، ســتمك

مســاعدتها علــى القيــام بمهامهــا فـــي املســاهمة فـــي تحقيــق أوراش اإلصــالح البيداغوجـــي وأجرأتهــا. كمــا أن املـــجلس 
ارتــأى إضافــة بعــض االقتـــراحات لالســتئناس بهــا عنــد إرســاء اللـــجنة وتزويدهــا بآليــات اشــتغالها.
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رأي املجلس بشأن مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبـرامج ومجموعات العمل املتخصصة لديها وكيفيات سيـرها 

تتمحــور أســس هــذه التوصـــيات حــول مبــدأ »االســتقاللية املعنويــة« للـــجنة الدائمــة، املســتمد مــن ضــرورة 
تمتـــيعها بالحريــة األكاديمـــية طيلــة سـيـــرورة إنجازهــا ألعمالهــا، وهــو مبــدأ أقرتــه الرؤيــة االستـراتـيجـــية لإلصــالح، 
والــذي يـنبغـــي أن يـنبنـــي عليــه النمــوذج التنظيمـــي للـــجنة، لتمكيـــنها مــن القيــام بدورهــا الحاســم فـــي ورش 
اإلصــالح البيداغوجـــي. هــذا املبــدأ يكملــه، طبعــا، مفهــوم »العالقــة الوظيفـــية« التـــي يجــب أن تـــربط هــذه اللـــجنة 
بالســلطات الحكومـــية املختصــة، والــدور الــذي يجــب أن تضطلــع بــه لديهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف اإلصــالح، 

باعتبــار أن مقتضيــات القانون-اإلطــار تنــص علــى إحداثهــا لــدى هــذه الســلطات.

وتتجلــى اســتقاللية اللـــجنة الدائمــة فـــي إســناد رئاستـــها لشـــخصية مــن بيـــن أعضائـــها، وتقليــص نســبة ممثلــي 
اإلدارة املركزيــة فـــي تـــركيبتها، وتغليــب نســبة الـخبـــراء ضمــن عــدد أعضائهــا، وحريــة اعتمــاد مقاربــات اشــتغالها، 
واختـــيار الـخبـــرة الـخارجـــية الالزمــة لدعــم أشــغالها، إضافــة إلــى تزويدهــا بالقــدرات الذاتـــية الضروريــة التـــي 

نهــا مــن ممارســة مهامهــا وإنجــاز أعمالهــا بنجاعــة. ِ
ّ
مك

ُ
ت

مــة وواضحــة، وآليــة تنســـيق محكمــة مــع الســلطة 
َّ
كمــا أن هــذه االســتقاللية يجــب أن توازيهــا عالقــة تكامــل منظ

الحكومـــية املختصــة، لدعــم أوراش اإلصــالح البيداغوجـــي، فـــي تناغــم مســتمر، وباعتبــار األهــداف واآلجــال 
املبـرمـــجة فـــي القانون-اإلطــار واملخطــط الحكومـــي. ويمكــن تأســـيس هــذه »العالقــة الوظيفـــية«، بيـــن اللـــجنة 
ــن الســلطة  ِ

ّ
حــدد فـــي أهــم محطــات إعــداد اللـــجنة ألشــغالها، وتمك

ُ
الدائمــة والســلطة الحكومـــية، علــى مرتكــزات ت

الحكومـــية مــن ضبــط سـيـــرورة تفعـــيل أوراش اإلصــالح وبـرمـــجة مخرجاتــه.	 

فـــي ارتبــاط بهــذه املوجهــات واملبــادئ، وفـــي اتجــاه تعمـــيق مضمــون النــص وإغنائــه، يقــدم املـــجلس التوصـــيات 
التاليــة: 

التذكيـر بمهام اللـجنة الدائمة املحددة فـي القانون-اإلطار 	.1

يـــرى املـــجلس أنــه مــن املفـــيد التذكيـــر فـــي هــذا النــص التنظيمـــي بجوهــر مهــام اللـــجنة الدائمــة املحــددة فـــي 
28 مــن القانون-اإلطــار، لتبيــان أهمـــية التدخــالت التـــي ســتتوالها، ومـيـــزاتها االستـراتـيجـــية والعلمـــية  املــادة 

ب: املتعلقــة  تلــك  الســـيما  والتنظيمـــية،  والبيداغوجـــية 

إعــداد األطــر املرجعـــية للمناهـــج والدالئــل املرجعـــية للبـرامـــج والتكويـــنات، باســتحضار املبــادئ والقواعــد 	 
واآلليــات املحــددة فـــي املــادة 28 مــن القانون-اإلطــار؛

الســهر علــى تحييـــن األطــر والدالئــل املرجعـــية ومالءمتهــا مــع التطــورات البيداغوجـــية الحديثــة، بكيفـــية 	 
مســتمرة، مــع إقــرار آليــات دائمــة للتقييــم واملراجعــة املســتمرة للمناهـــج والبـرامـــج، فـــي اتجــاه الرفــع مــن 
جــودة املنتــوج التـــربوي والتعليمـــي والتكويـنـــي، مــع مراعــاة مبــادئ التخفـــيف والتبســـيط واملرونــة والتكيــف 

مــع الهندســة البيداغوجـــية املعتمــدة فـــي كل مكــون مــن مكونــات املنظومــة؛	

توصـيات المجلس
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إعــداد نظــام للتقييــم واالعتمــاد واملصادقــة علــى الكتــب املدرســـية، ومختلــف املعـيـــنات التـــربوية، والعمــل 	 
علــى تجديدهــا ومالءمتهــا بكيفـــية مســتمرة؛

إرســاء نظام للرصد حول املســتجدات، فـــيما يتعلق بالـــجوانب املعرفـــية واللغوية والكفائـــية والتكنولوجـــية 	 
الـــخاصة باملناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات، والبحث فـــي سبل إدماجها فـــي البـرامـــج واملقررات والتكويـــنات؛

متابعــة التجــارب الدوليــة فـــي مـــجال البـرامـــج واملمارســات الفضلــى فـــي هــذا املـــجال، وتحليلهــا، وتقييمهــا، 	 
واســتلهامها لــكل غايــة تفـــيد فـــي تطويـــر املناهـــج والبـرامـــج الوطنـــية، ومــا يتصــل بهــا مــن ممارســات منهاجـــية 

أو تـــربوية أو بيداغوجـــية؛

اســتثمار نتائــج البحــث التـــربوي واالجتماعـــي مــن أجــل الرفــع مــن جــودة البـرامـــج واملناهـــج والتكويـــنات.		 

مراجعة أسس تأليف اللـجنة الدائمة وتحديد مواصفات أعضائها	 	.2

أخــذا بعـيـــن االعتبــار املهمــة املحوريــة للـــجنة الدائمــة فـــي مســار اإلصــالح التـــربوي الـــجاري، وتأســـيسا علــى مــا تــم 
اســتحضاره ســابقا فـــي بنــاء توصـــيات املـــجلس هاتــه، فإنــه ُيقتـــَرح مراجعــة تأليــف اللـــجنة الدائمــة كمــا يلــي: 

أن تضــم فـــي عضويتـــها مــا بيـــن 20 عضــوا كحــد أدنــى، و30 كحــد أقصـــى؛	 

أن تتشــكل مــن:	 

ممثلــي الســلطات الحكومـــية املكلفــة بالتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، بنســبة تقــل عــن 25 %؛ -

خبـــراء مــن مختلــف التخصصــات، وفاعليـــن مــن ذوي الـخبـــرة فـــي حــدود 50 % مــن مـــجموع األعضــاء،  -
وذلــك بنــاء علــى كفاءاتهــم العلمـــية العاليــة املشــهود لهــم بهــا، وتخصصهــم ومصداقيتهــم وكذلــك خبـــرتهم 
املهنـــية، وعلــى الـــخصوص، فـــي مـــجاالت: علــوم التـــربية، والعلــوم اإلنسانـــية واالجتماعـــية، واللغــات، 
واآلداب، واالتصــال، والثقافــة، والعلــوم، والتكنولوجـــيا، وغـيـــرها مــن املـــجاالت التـــي مــن شــأنها إثــراء 
عمــل اللـــجنة، علــى أن يتــم تحقيــق التــوازن والتكامــل الــالزم بيـــن الـخبـــراء، وبيـــن الفاعليـــن املتمرســـين 

مــن ذوي الـخبـــرة.	

التـــي يمكــن أن  - 25 %، والســـيما املؤسســات  تفــوق  ممثلــي املؤسســات الدســتورية والوطنـــية بنســبة 
تســاهم فـــي بلــورة خيــارات وطنـــية تتعلــق باملـــجاالت التاليــة: حقــوق اإلنســان، وحقــوق الطفــل، واللغــات 
ــية املســتدامة، والنـــزاهة والوقايــة مــن الرشــوة، واملناصفــة  والثقافــة املغربيــة، والحقــل الديـنـــي، والتنمـ
ومحاربــة التمـييـــز، والتاريــخ والتـــراث املغربــي، والعلــوم واالبتــكار والتكنولوجـــيا الحديثــة، وغـيـــرها مــن 

املـــجاالت التـــي يمكنهــا إغنــاء املناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات.
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ومــن بيـــن هــذه املؤسســات التـــي يمكــن إشــراكها فـــي عضويــة اللـــجنة، والتـــي تتقاطــع مـــجاالت عملهــا مــع 
أهــداف ومبــادئ املنظومــة، نخــص بالذكــر: املـــجلس الوطنـــي لحقــوق اإلنســان، املـــجلس الوطنـــي للغــات 
والثقافــة املغربيــة، املـــجلس العلمـــي األعلــى، املعهــد امللكــي للبحــث فـــي تاريــخ املغــرب التابــع ألكاديمـــية 
اململكــة املغربيــة، هيئــة املناصفــة ومحاربــة جمـــيع أشــكال التمـييـــز، الهيئــة الوطنـــية للنـــزاهة والوقايــة 

مــن الرشــوة ومحاربتهــا، املـــجلس االقتصــادي واالجتماعـــي والبيئـــي.	

وتـــرتكز هــذه التـــركيبة علــى مبــدأ تغليــب الصفــة الـخبـراتـــية للـــجنة الدائمــة، بتعزيـــز نســبة حضــور الـخبـــراء 
واملمارســـين املتخصصـــين فـــي تشــكيلة أعضائها، ودعمها بالـخبـــرة التـــي راكمتها املؤسســات الدســتورية والوطنـــية 
فـــي مـــجاالت اشــتغالها، مــن جهــة، واإلدارة فـــي مـــجال تنظيــم وتدبيـــر املنظومــة البيداغوجـــية، مــن جهــة أخــرى.

هــذه التشــكيلة ســتمكن اللـــجنة الدائمــة، إضافــة إلــى القيــام بمهامهــا وتفعـــيل دورهــا املـجتمعـــي، مــن تقديــم 
االستشــارة املتخصصــة للســلطات الحكومـــية املعنـــية، وتأمـيـــن ســند علمـــي لهــا، وتمكيـــن املنظومــة مــن أبحــاث 
هــذا  فـــي  الوطنـــية  والـخبـــرة  املعرفــة  تـــراكم  فـــي  واملســاهمة  والتكويـــنات،  واملناهـــج  البـرامـــج  ودراســات حــول 

املـــجال.	

إعادة النظر فـي رئاسة اللـجنة الدائمة 	.3

اعتبــارا ملبــدأ »االســتقاللية املعنويــة« للـــجنة الدائمــة كمــا تــم إبـــرازه أعــاله، يقتـــرح املـــجلس تعـييـــن رئـــيس اللـــجنة 
الدائمــة مــن بيـــن أعضائهــا، مــن طــرف الســلطات الحكومـــية املختصــة.	

إعادة النظر فـي مدة انتداب أعضاء اللـجنة الدائمة 	.4

نظــرا لكــون عمــل اللـــجنة الدائمــة يتطلــب نَفســا طويــال، وأنهــا قــد تنكــب علــى مشــاريع تســتلزم آمــادا زمنـــية ليســت 
بالقصـيـــرة، وحيــث إن غايــات إحداثهــا تتطلــب مراكمــة خبـــرات وممارســات ومعرفــة دقيقــة بتفاصـــيل مـــجاالت 
اشــتغالها، يوصـــي املـــجلس بمراجعــة مــدة انتــداب أعضائهــا، ورفعهــا مــن 3 إلــى 6 ســنوات قابلــة للتجديــد، وهــي 
مــدة انتــداب مالئمــة، كفـــيلة بــأن تتـــيح متســعا مــن الزمــن ملكونــات اللـــجنة لالشــتغال علــى التجديــد واملالءمــة 

املستمريـــن للمناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات، ومــا يحيــط بهــا مــن قضايــا، فـــي شــروط زمنـــية مواتـــية. 

كمــا يقتـــرح املـــجلس أن يـــنص املرســوم علــى إمكانـــية اســتمرار أعضــاء اللـــجنة فـــي أداء مهامهــم بعــد انتهــاء مــدة 
انتدابهــم، إلــى حيـــن تعـييـــن نظرائهــم، أو تجديــد تعـييـــنهم.	

تحديد مـجموعات العمل املتخصصة املنبثقة عن اللـجنة الدائمة	  	.5

طبقــا ملقتضيــات املــادة 29 مــن القانون-اإلطــار، واعتبــارا ملــا تســتلزمه طبيعــة أشــغال اللـــجنة الدائمــة مــن ليونــة 
فـــي الهيكلــة وفـــي آليــات االشــتغال، يـــرى املـــجلس مــن املفـــيد العمــل بصـــيغة مرنــة تقــوم علــى مــا يلــي:

9
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تحديــد الئحــة بعــض »مـــجموعات العمــل املتخصصــة« األساســـية فـــي نــص هــذا املرســوم، مــع التنصـــيص 	 
علــى إمكانـــية إحــداث »مـــجموعات عمــل خاصــة« إضافـــية، لالنكبــاب علــى بعــض األولويــات واملواضيــع 
العرضانـــية، بصـــيغة ديـنامـــيكية كفـــيلة بتـيسـيـــر عمليــة إحــداث هــذه املـــجموعات وإنهــاء مهامهــا كلمــا دعــت 

الضــرورة إلــى ذلــك، وبالســرعة والنوعـــية املطلوبتـيـــن؛

أعضــاء 	  تشــكيلة  تحديــد  فـــي  الداخلــي،  نظامهــا  مقتضيــات  ضمــن  الدائمــة،  للـــجنة  الصالحيــة  تـــرك 
»مـــجموعات العمــل املتخصصــة«، ومــدة انتدابهــم، وكيفـــية اشــتغالها وآليــات التنســـيق فـــيما بيـــنها، ومــا 

فـــي االشــتغال؛ إلــى ذلــك مــن قواعــد التنظيــم الداخلــي الكفـــيلة بتحقيــق املرونــة والنجاعــة 

التنصـــيص علــى ضــرورة تنســـيق أشــغال مـــجموعات العمــل املتخصصــة مــن طــرف أعضــاء اللـــجنة الدائمــة، 	 
مــع تحديــد مهامهــم وطريقــة انتدابهــم ضمــن مقتضيــات النظــام الداخلــي لهــذه اللـــجنة الدائمــة؛

اللـــجنة 	  رئـــيس  إلــى  أشــغالها،  ومنســق  املتخصصــة،  العمــل  مـــجموعات  أعضــاء  تعـييـــن  ســلطة  إســناد 
الدائمــة.	
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إســهاما فـــي تعزيـــز آليــات اشــتغال اللـــجنة الدائمــة ومرونتهــا، ارتــأى املـــجلس عــرض بعــض االقتـــراحات، التـــي مــن 
شــأنها اإلســهام فـــي إرســاء ظــروف مالئمــة تتماشـــى وطبيعــة عمــل هــذه اللـــجنة، منهــا:

تزويد اللـجنة الدائمة بقدرات تدبيـرية ذاتـية لضمان مرونة آليات اشتغالها عبـر إدراج، ضمن مقتضيات 	 
ــن اللـــجنة مــن التوفــر علــى القــدرات التدبيـــرية  ِ

ّ
مك

ُ
هــذا املرســوم أو فـــي نصــوص تنظيمـــية مكملــة، آليــات ت

الذاتـــية الضروريــة والداعمــة لسـيـــرها، الســـيما إرســاء بنـــية إداريــة دائمــة تتكلــف بالكتابــة التقنـــية لهــا 
وتســاعدها فـــي التدبيـــر اإلداري واملالــي ألشــغالها، يتــم تزويدهــا بمــوارد بشــرية متخصصــة وتعـييـــن مســؤول 
ــص لدعــم أشــغالها، مــع اعتمــاد  خصَّ

ُ
مكلــف بهــذه الكتابــة، وتخصـــيص مقــر دائــم للـــجنة، ورصــد مـيـزانـــية ت
مســاطر خاصــة لإلنفــاق العمومـــي تتماشـــى مــع خصوصـــية أشــغالها؛

عــن 	  تعويضــات  مــن  االســتفادة  لهــم  ٌيخــول  أو  تطوعـــيا  إمــا  اللـــجنة،  أعضــاء  عمــل  طبيعــة  تحديــد 
مهامهــم؛	

املتدخلــة فـــي نفــس مـــجال اشــتغال 	  تعزيـــز انســـجام وتكامــل أدوار ومســؤوليات الهيئــات والبنـــيات اإلداريــة*
اللـــجنة الدائمــة.	

مراجعــة النصــوص التنظيميــة املحــددة الختصاصــات املديريــات املركزيــة املكلفــة باملناهـــج والبـــرامج والتكوينــات والنصــوص التنظيميــة للـــجان   *
التـــي لهــا دور فــي هــذا املـــجال بالنســبة لقطــاع التعليــم العالــي وقطــاع التكويــن املهنـــي وقطــاع التعليــم العتيــق.

اقتـراحات إضافـية لمواكبة إرساء اللـجنة الدائمة
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فـــي ختــام هــذا الــرأي، يـــرى املـــجلس أنــه مــن الضــروري تثمـيـــن مبــادرة الحكومــة بإعــداد النــص التنظيمـــي الكفـــيل 
بإرســاء اللـــجنة الدائمــة لتجديــد ومالءمــة املناهـــج والبـرامـــج، املبـرمـــج فـــي املخطــط التشريعـــي املعتمــد لتفعـــيل 

أحــكام القانون-اإلطــار ملنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

وتنبــع أهمـــية النــص التنظيمـــي الــذي يتناولــه هــذا الــرأي، مــن كونــه يـــروم إرســاء هيئــة ســتضطلع بمهمــة جســـيمة 
تتصــل، بشــكل مباشــر، باالشــتغال علــى مكــون ذي طبيعــة استـراتـيجـــية، وُيعتبـــر جوهــر النمــوذج البيداغوجـــي 
ومحركــه األســاس، ويـــنطوي علــى امتــدادات تتعــدى زمــن املســار الدراســـي أو التكويـنـــي للمتعلــم واملتــدرب، إلــى 
الوظيفــة الحياتـــية لـــخريج املنظومــة، ومشــاركته املـجتمعـــية؛ سـياســـيا، واقتصاديــا، واجتماعـــيا، وثقافـــيا، وعلمـــيا.

 وإذ يدلــي املـــجلس بـــرأيه هــذا، فإنــه يســعى إلــى أن يســهم مضمونــه فـــي تدقيــق بعــض مقتضيــات مشــروع املرســوم 
ر أنهــا ذات أثــر حاســم فـــي تحقيــق الغايــة منــه، والســـيما مــا يتعلــق باســتحضار الغايــات مــن وراء  وإغنائهــا، التـــي يقــّدِ
إرســاء اللـــجنة الدائمــة، وتدقيــق طبيعــة أدوارهــا ونطــاق اختصاصهــا، ومـــجاالت اشــتغالها، وكذلــك القواعــد التـــي 

يتعـيـــن أن يـــرتكز عليهــا سـيـــرها، ومســتلزمات أدائهــا الناجــع ملهامهــا وإنتاجاتهــا.

وتتصل توصـــيات املـــجلس بشــأن هذا النص التنظيمـــي بضرورة تحقيق مبدأ االســتقاللية املعنوية للـــجنة الدائمة 
لتمكيـــنها مــن القيــام بدورهــا فـــي بنــاء الـــخيارات الوطنـــية للنمــوذج البيداغوجـــي، واالضطــالع بمهامهــا فـــي تكامــل 
وتنســـيق تــام مــع الســلطات الحكومـــية املختصــة، وذلــك عبـــر التأكيــد علــى صبغتهــا الـخبـراتـــية والتأســـيس لهــا فـــي 
رئاســتها، وانفتــاح تـــركيبتها علــى خبـــراء وهيئــات مختصــة، وعلــى فاعليـــن مــن ذوي الـخبـــرة، بهــدف إحــداث فضــاء 
ن من املســاهمة فـــي تحديد أســس ومرتكزات 

ّ
مســتقل ومتعدد مشــارب التفكيـــر، مســتند إلى الـخبـــرة العلمـــية، يمك

وضوابــط املناهـــج والبـرامـــج والتكويـــنات، وتطعـــيمها بالـــخيارات الوطنـــية بالنســبة للقضايــا املـجتمعـــية، وضمــان 
التقائـــية وتماســك املبــادئ والـــخيارات، واآلليــات املعتمــدة فـــي املـــجال البيداغوجـــي علــى مســتوى املنظومــة بــكل 

مكوناتهــا. 

كمــا أن هــذه التوصـــيات تـــروم إبـــراَز أهمـــية مســؤولية الســلطات الحكومـــية املختصــة فـــي مواكبــة أشــغال اللـــجنة 
وتعزيـــز دورهــا املحــوري فـــي أجــرأة اإلصــالح البيداغوجـــي، إضافــة إلــى التأكيــد علــى ضــرورة اعتمــاد آليــات مرنــة 

وموائمــة لطبيعــة أشــغال اللـــجنة الدائمــة.

ويجــدد املـــجلس التأكيــد علــى أن إرســاء هــذه اللـــجنة الدائمــة، يمثــل أولويــة، ملــا تنطــوي عليهــا املهــام التـــي ســتضطلع 
بهــا، وللطبيعــة الحاســمة ملـــجال عملهــا فـــي إنجــاح اإلصــالح، والرفــع مــن مســتوى جــودة املنظومــة، واملســاهمة فـــي 

تحقيــق مدرســة اإلنصــاف والـــجودة واالرتقــاء الفــردي واملـجتمعـــي.	

استخالص
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