
ظهير شريف رقم 1-14-100 صادر في
16 من رجب 1435 (16 ماي 2014)

بتنفيذ القانون رقم 105-12 المتعلق بالمجلس
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي



ظهيـر شريف رقم 100-14-1 صادر في 16 من رجب 1435
)16 ماي 2014( بتنفيذ القانون رقم 12-105 المتعلق
بالمجلس األعلى للتـربية والتكوين والبحث العلمـي

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف-بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيـرنا الشريف هذا، أسماه هللا و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور، والسيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 105-12 رقــم  القانــون  هــذا،  الشــريف  ظهيـــرنا  عقــب  الرسمـــية،  بالجريــدة  وينشــر  ينفــذ 
املتعلــق باملجلــس األعلــى للتـــربية والتكويــن والبحــث العلمـــي، كمــا وافــق عليــه مجلــس النــواب 

ومجلس املستشارين. 
وحرر بالرباط في 16 من رجب 1435 )16 ماي 2014(.

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
اإلمضاء: عبد اإلله ابن كيـران
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الباب األول
أحكام تمهيدية

املادة 1

مــن الدســتور،   171 تطبيقــا ألحــكام الفصــل 
يحــدد هــذا القانــون صالحيــات املجلــس األعلــى 
املحــدث  للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
مــن الدســتور واملشــار   168 بموجــب الفصــل 
تأليفــه  وكــذا  املجلــس،  باســم  بعــده،  إليــه 

وقواعــد ســـيره. وكيفـــية تنظيمــه، 

الباب الثانـي
مهام المجلس وصالحياته

املادة 2

الدســتور،  مــن   168 الفصــل  ألحــكام  طبقــا 
يتولى املجلس، بصفته هيئة استشــارية، مهام 
الــرأي فـــي كل الســـياسات العمومـــية،  إبــداء 
تهــم  التـــي  الوطنـــي،  الطابــع  ذات  والقضايــا 
مـياديـــن التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
وكــذا بشــأن أهــداف املرافــق العمومـــية املكلفــة 
بهــذه املـياديـــن، وســـيرها، واملســاهمة فـــي تقييــم 
الســـياسات والبـــرامج العمومـــية املرتبطــة بهــا.

يمــارس املجلــس الصالحيــات  الغايــة،  ولهــذه 
التاليــة:

القضايــا 	  مــن  فـــي كل قضيــة  الــرأي  إبــداء 
للتـــربية  الوطنـــية  باملنظومــة  املتعلقــة 

التـــي يعرضهــا  والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
عليه امللك من أجل ذلك؛ 

مــن 	  الحكومــة  تحيلــه  فـــيما  الــرأي  إبــداء 
القضايــا ذات الصلــة باالختـــيارات الوطنـــية 
والبـــرامج  العامــة،  والتوجهــات  الكبـــرى، 
واملشــاريع ذات األهمـــية الخاصــة املتعلقــة 
والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  بقطاعــات 

لعلمـــي؛ ا

والبـــرملان، 	  الحكومــة  لفائــدة  الــرأي  إبــداء 
القوانـيـــن  ومقتـــرحات  مشــاريع  بشــأن 
والنصــوص  التنظيمـــية  والقوانـيـــن 
التـــي يعرضهــا عليــه مــن أجــل  التنظيمـــية، 
مجلــس  رئيــس  أو  الحكومــة  رئيــس  ذلــك 
املستشاريـــن  مجلــس  رئيــس  أو  النــواب 
مشــاريع  الســـيما  حالــة،  كل  حســب 
إطــارا  تضــع  التـــي  القوانـيـــن  ومقتـــرحات 
مـياديـــن  فـــي  للدولــة  األساســـية  لألهــداف 

العلمـــي؛  والبحــث  والتكويـــن  التـــربية 

أو 	  إعــداد دراســات وأبحــاث بمبــادرة منــه، 
بشــأن كل  علــى طلــب مــن الحكومــة،  بنــاء 
والبحــث  والتكويـــن  التـــربية  تهــم  مســألة 
العلمـــي أو تتعلــق بتسـييـــر املرافــق العمومـــية 

املكلفة بها؛ 

قطاعيــة 	  أو  شــمولية  تقييمــات  إنجــاز 
والبـــرامج  للســـياسات  موضوعاتـــية  أو 
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والتكويـــن  التـــربية  فـــي مجــاالت  العمومـــية 
نتائجهــا؛ ونشــر  العلمـــي  والبحــث 

تقديم كل مقتـرح للحكومة من شأ نه:	 

املنظومــة  	 جــودة   تحســـين  فـــي  اإلســهام 
وضمــان  والتكويـــن،  للتـــربية  الوطنـــية 
إصالحهــا، والرفــع مــن مردوديتهــا، وتطويـــر 

أدائهــا؛

تشـــجيع ســـياسات تطويـــر بنـــيات البحــث  	
الباحثيـــن  وتحفـيـــز  ودعمهــا،  العلمـــي، 
واالبتــكار؛ اإلبــداع  علــى  بهــا،  العامليـــن 

إقامة عالقة شراكة وتعاون مع القطاعات  	
الصعيديـــن  علــى  والهيئــات  واملؤسســات 

الوطنـــي والدولــي فـــي مجــال اختصاصــه.

املادة 3

القضايــا  فـــي  بـــرأيه  املجلــس  يدلــي  أن  يجــب 
واملشــاريع واملقتـــرحات والبـــرامج املحالــة إليــه 
بموجب املادة الثانـية من هذا القانون، خالل 
أجل ال يتجاوز شهريـــن يســري ابتداء من تاريخ 

توصلــه بهــا.

وتقلــص هــذه املــدة إلــى شــهر إذا دعــت الضــرورة 
إلــى ذلــك، وأثيـــرت حالــة االســتعجال فـــي رســالة 
اإلحالــة املوجهــة إلــى املجلــس مــن قبــل رئيــس 

الحكومــة أو رئيــس أحــد مجلســـي البـــرملان.

ويمكــن للمجلــس، بصفــة اســثنائية، أن يطلــب 
تمديــد األجليـــن املذكوريـــن، ملــدة يحددهــا مــع 
بيــان األســباب املوجبــة لذلــك، إذا تعــذر عليــه 

اإلدالء بالــرأي املطلــوب خاللهمــا. 

بالــرأي  اإلدالء  مــن  تمكنــه  عــدم  حالــة  وفـــي 
املطلــوب خــالل اآلجــال املذكــورة، وجــب عليــه 
إحاطة الجهة التـي طلبت رأيه علما بذلك، مع 

بيــان األســباب.

املادة 4

يمكــن للمجلــس، بمبــادرة منــه، أن يدلــي بآرائــه 
ومقتـــرحاته بشــأن القضايــا التـــي تهــم مجــال 
اختصاصه، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريـــره فـــي 
بتنســـيق أو بصفــة  شــأن القضايــا املذكــورة، 
مشتـــركة، مــع واحــد أو أكثـــر مــن املجالــس أو 
الدســتور،  فـــي  عليهــا  املنصــوص  املؤسســات 
إذا اقت�ضــى األمــر ذلــك، شــريطة مراعــاة حــدود 
اختصــاص املجالــس واملؤسســات املذكــورة. 

املادة 5

مــن الدســتور،   160 تطبيقــا ألحــكام الفصــل 
يقدم املجلس تقريـرا عن حصيلة وآفاق عمله 

كل ســنة علــى األقــل.

يـــرفع رئيــس املجلــس هــذا التقريـــر إلــى امللــك، 
ويوجهــه إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس 
النــواب ورئيــس مجلــس املستشاريـــن، ويكــون 

موضــوع مناقشــة أمــام البـــرملان.

ويـنشر هذا التقريـر  بالجريدة الرسمـية.

املادة 6

الحكومـــية  الســلطات  مــع  املجلــس  يتعــاون 
والهيئــات واملؤسســات املعنـــية بقضايــا التـــربية 
والتكويـــن والبحث العلمـــي، فـــي توفـيـــر الوسائل 
وتحديــد مؤشــرات األداء الكفـــيلة بقيــاس مــآل 
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أعمــال  ونتائــج  املجلــس،  بهــا  أدلــى  التـــي  اآلراء 
الســلطات  وتقــدم  يـــنجزها،  التـــي  التقييــم 
للمجلــس  املذكــورة  واملؤسســات  والهيئــات 
التسهيالت واملساعدات الالزمة فـي هذا الشأن.

الباب الثالث
تأليف المجلس

املادة 7

الــذي  الرئيــس  علــى  عــالوة  املجلــس،  يتألــف 
يعيـــن من قبل امللك ملدة خمس ســنوات قابلة 
للتجديــد مــرة واحــدة، مــن أعضــاء يـراعـــى فـــي 
تعييـنهم السعـي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بيـن 
الرجــال والنســاء طبقــا ألحــكام الفصــل 19 مــن 

الدســتور، ويتوزعــون كمــا يلــي:

أ ( فئة الخبـراء واملتخصصيـن:

تتألــف هــذه الفئــة مــن 20 عضــوا يعيـــنهم امللــك 
مــن بيـــن الشـــخصيات املشــهود لهــا بالخبـــرة 
التـــربية  مجــاالت  فـــي  والتخصــص  والكفــاءة 
والتكويـن والبحث العلمـي، يـراعى فـي اختـيارها 

التنــوع والتكامــل بيـــن التخصصــات.

ب ( فئة األعضاء املعيـنيـن لصفتهم:

تتألف هذه الفئة من :

ب( 1- أعضاء الحكومة املكلفـين بالقطاعات 
التالية: 

التـربية الوطنـية والتكويـن املهنـي ؛ 	 

وتكويـــن 	  العلمـــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 
األطــر؛ 

األوقاف والشؤون اإلسالمـية؛ 	 

الثقافة؛ 	 

فـــي 	  املقيمـــين   باملغاربــة  املكلــف  القطــاع 
الهجــرة. وشــؤون  الخــارج 

ب( 2- الشـــخصيات املمثلــة لبعــض الهيئــات 
واملؤسســات: 

الكاتب العام للمجلس العلمـي األعلى؛ 	 

املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان؛	 

أمـــين السر الدائم ألكاديمـــية الحسن الثانـــي 	 
للعلــوم والتقنـــيات؛ 

للغــة 	  الســادس  محمــد  أكاديمـــية  رئيــس 
العربية؛ 

عمـيد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛	 

وانعــاش 	  املهنـــي  التكويـــن  مكتــب  مديـــر 
؛  لشــغل ا

العلمـــي 	  للبحــث  الوطنـــي  املركــز  مديـــر 
والتقنـي؛  

رئيــس مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض 	 
والتكويـــن؛  للتـــربية  االجتماعيــة  باألعمــال 

مديـر الوكالة الوطنـية ملحاربة األمـية.	 

ب( 3- عضــوان مــن كل مجلــس مــن مجلســـي 
البـــرملان يعيـــنهما رئيس املجلس املعنـــي 
بيـــن  متســاوية  تمثيليــة  أســاس  علــى 
علــى قــرار  بنــاء  األغلبيــة واملعارضــة، 

مكتب كل مجلس.  
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ب( 4- األعضــاء املمثليـــن ملؤسســات التـــربية 
والتكويـــن:

ممثلتـيـــن 	  لجامعتـيـــن   )2( رئيســان 
للجامعات؛  

مديـــر مؤسســة للتعليــم العالــي غيـــر تابعــة 	 
للجامعــات ممثــال ملؤسســات التعليــم العالــي 

غيـر التابعة للجامعات؛ 

للتـــربية 	  جهويتـيـــن  ألكاديمـيتـيـــن  مديـــران 
الجهويــة  األكاديمـــيات  يمثــالن  والتكويـــن 

للتـربية والتكويـن.  

مديـــر مركــز جهــوي للتكويـــن فـــي مهــن التـــربية 	 
ممثــال ملؤسســات تكويـــن األطــر  والتكويـــن، 

التـربوية. 

مؤسســة  مديـــر  و  الجامعتـيـــن  رئيســا  يعيـــن 
مــن  للجامعــات  التابعــة  غيـــر  العالــي  للتعليــم 
باقتـــراح مــن الســلطة  قبــل رئيــس الحكومــة، 
والبحــث  العالــي  بالتعليــم  املكلفــة  الحكومـــية 
مديـــرا  ويعيـــن  األطــر،  وتكويـــن  العلمـــي 
األكاديمـيتـيـــن الجهويتـيـــن للتـــربية والتكويـــن، 
مهــن  فـــي  للتكويـــن  الجهــوي  املركــز  مديـــر  و 
التـــربية والتكويـــن مــن قبــل رئيــس الحكومــة، 
املكلفــة  الحكومـــية  الســلطة  مــن  باقتـــراح 
ويـــراعى فـــي اختـــيار هــؤالء  بالتـــربية الوطنـــية، 
مبــدأ التنــاوب والتمثيليــة الجغرافـــية ملختلــف 

اململكــة. مناطــق 

للنقابــات  املمثليـــن  األعضــاء  فئــة  ج( 
واألطــر  تمثيليــة،  األكثـــر  التعليمـــية 
وأمهــات  وآبــاء  واإلداريــة،  التـــربوية 

وأوليــاء التالمـــيذ، واملدرســـين والطلبــة 
التـــرابية،  والجماعــات  والتالمـــيذ، 
وجمعيــات املجتمــع املدنـــي واملقــاوالت 
للمؤسســات  املمثلــة  والهيئــات 
الخاصــة للتعليــم والتكويـــن الخــاص، 

وعددهــم 54: 

اثنــا عشــر)12( عضــوا ممثليـــن عــن النقابــات 	 
الحكومــة،  رئيــس  يعيـــنهم  تمثيليــة،  األكثـــر 
باقتـــراح مــن النقابــات التـــي تنتدبهــم، وذلــك 

اســتنادا إلــى مبــدأ املناصفــة:

عشرة )10( أعضاء: ممثليـن إثنـيـن )2( عن  	
كل منظمــة نقابيــة مــن املنظمــات النقابيــة 
واملستخدمـــين  للموظفـــين  تمثيــال  األكثـــر 

العامليـــن بقطــاع التـــربية الوطنـــية؛ 

األكثـــر  	 للنقابــة  واحــد ممثــل   )1( عضــو 
تمثيال ألساتذة التعليم العالي؛ 

األكثـــر  	 للنقابــة  واحــد ممثــل   )1( عضــو 
تمثيال بقطاع التكويـن املهنـي؛ 

يمثــل كل واحــد 	  عضــوا   )16( ســتة عشــر 
منهــم فئــات األطــر التـــربوية واإلداريــة، والتـــي 

تشمل: 

مفتشـي كل من التعليم االبتدائي والثانوي؛ 
مديـــري كل من مؤسسات التعليم االبتدائي 
التأهيلــي،  والثانــوي  اإلعــدادي  والثانــوي 
والتكويـــن املهنـــي والتعليــم العتـــيق؛ أســاتذة 
والثانــوي  االبتدائــي،  التعليــم  مــن  كل 
والتعليــم  التأهيلــي  والثانــوي  اإلعــدادي 
العتـــيق واملكونـيـــن بقطــاع التكويـــن املهنـــي؛ 
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باملؤسســات  العالــي  التعليــم  أســاتذة 
العالــي  التعليــم  وأســاتذة  الجامعيــة، 
التابعــة  غيـــر  العالــي  التعليــم  بمؤسســات 
نظرائهــم  قبــل  مــن  يـــنتخبون  للجامعــات، 
فـــي مجالــس الجامعــات وفـــي مجالــس هــذه 
والتوجيــه  التخطيــط  وأطــر  املؤسســات، 
التـربوي، وأطر املصالـح االقتصادية واملالية 
بقطــاع التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
يعيـــنهم رئيــس الحكومــة باقتـــراح مــن الــوزراء 

ملعنـييـــن؛ ا

ممثليـــن لجمعيــات آبــاء 	  أعضــاء   )3( ثالثــة 
وأمهــات وأوليــاء التالمـــيذ بــكل مــن التعليــم 
والثانــوي  اإلعــدادي  والثانــوي  االبتدائــي 
التأهيلــي، يعيـــنهم رئيــس الحكومــة باقتـــراح 

مــن وزيـــر التـــربية الوطنـــية؛

مــن 	  يـــنتخبون  جامعييـــن  طلبــة   )3( ثالثــة 
قبل نظرائهم فـي مجالس الجامعات يعيـنهم 
وزيـر التعليم العالي والبحث العلمـي وتكويـن 

األطــر كأعضــاء مشاركيـــن فـــي املجلــس؛

النهائيــة 	  مــن األقســام  تالمـــيذ   )5( خمســة 
مسجليـن فـي السنة األولى باكالوريا، يعيـنهم 
وزيـــر التـــربية الوطنـــية كأعضــاء مشاركيـــن 
قابلــة  غيـــر  سنتـيـــن  ملــدة  املجلــس،  فـــي 
للتجديــد، مــن بيـــن أعضــاء مجالــس تدبيـــر 
املؤسســات الثانويــة التأهيليــة مــع مراعــاة 

تخصصاتهــم؛ تنــوع 

للجماعــات 	  ممثليـــن  أعضــاء   )3( ثالثــة 
التـرابية: ممثل واحد عن الجماعات وممثل 

وممثــل  اإلقليمـــية  املجالــس  عــن  واحــد 
واحــد عــن الجهــات، يعيـــنهم رئيــس الحكومــة 

؛ باقتـــراح مــن وزيـــر الداخليــة 

ستة )6( أعضاء ممثليـن لجمعيات املجتمع 	 
مــن  بمجــال  منهــا  كل  املختصــة،  املدنـــي 
التعليــم  التعليــم األولــي؛  املجــاالت التاليــة: 
املدرســـي؛ التعليم العتـــيق؛ التكويـــن املهنـــي؛ 
البحــث العلمـــي،  التعليــم العالــي الجامعــي؛ 
يعيـــنهم رئيــس الحكومــة باقتـــراح مــن الــوزراء 

املعنـييـــن؛

يمثلــون الهيئــات األكثـــر 	  أعضــاء   )3( ثالثــة 
تمثيــال للمقــاوالت، يعيـــنهم رئيــس الحكومــة 
باقتـــراح مــن الهيئــة املهنـــية التـــي تنتدبهــم؛

يمثلــون الهيئــات األكثـــر 	  أعضــاء   )3( ثالثــة 
تمثيــال ملؤسســات التعليــم املدرســـي الخــاص 
والتعليــم العالــي الخــاص والتكويـــن املهنـــي 
يعيـــنهم رئيــس الحكومــة باقتـــراح  الخــاص، 

مــن الهيئــات التـــي تنتدبهــم.

املادة 8

يكونــوا  أن  املجلــس  أعضــاء  فـــي  يشتـــرط 
والسـياســـية. املدنـــية  بحقوقهــم  متمتعيـــن 

املادة 9

باســتثناء األعضــاء املشــار إليهــم ضمــن الفئــات 
وكــذا ممثلــي   »)3( و»ب   »)2( و»ب   »)1( »ب 
األقسام النهائية املذكوريـن فـي املادة 7 أعاله، 
تحــدد مــدة واليــة أعضــاء املجلــس اآلخريـــن فـــي 

خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.
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وتنشــر قائمــة جمـــيع أعضــاء املجلــس حســب 
الصنف الذي يـنتمون إليه بالجريدة الرسمـية.

املادة 10

يفقــد كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس عضويتــه 
أو  باملــروءة  اإلخــالل  أو  الوفــاة،  حالــة  فـــي 
االســتقالة أو فقــدان الصفــة التـــي عيـــن علــى 

باملجلــس. أساســها 

املجلــس  الرئيــس  يحيــط  الحالــة  هــذه  وفـــي 
علمــا بذلــك، ويتــم تعييـــن خلــف لــه خــالل أجــل 
وفــق الكيفـــية التـــي عيـــن  يومــا،   )60( أقصــاه 
وفقهــا ســلفه، وذلــك للفتـــرة املتبقيــة مــن مــدة 

عضويــة هــذا األخيـــر.

الباب الرابع
أجهزة المجلس

املادة 11

مــن  املجلــس  يتكــون  الرئيــس،  علــى  عــالوة 
الهيئات التالية: 

الجمعية العامة؛	 

مكتب املجلس؛	 

األمـين العام؛	 

اللجان الدائمة؛	 

لتقييــم منظومــة التـــربية 	  الهيئــة الوطنـــية  
العلمـــي؛ والبحــث  والتكويـــن 

لجــان مؤقتــة أو مجموعــات عمــل خاصــة 	 
بعــده.  12 املــادة  طبقــا ملقتضيــات 

املادة 12

أعضــاء  كافــة  مــن  العامــة  الجمعيــة  تتألــف 
املجلــس املشــار إليهــم فـــي املــادة الســابعة مــن 

هذا القانون. 

 21 للمــادة  طبقــا  العامــة  الجمعيــة  تتــداول 
مــن هــذا القانــون، فـــي كل القضايــا املعروضــة 
علــى  املجلــس مــن قبــل امللــك، أو املحالــة إليــه 
مــن طــرف الحكومــة أو البـــرملان، وكــذا فـــي كل 
فـــي  تلقائيــا  املجلــس  يدرجهــا  التـــي  القضايــا 

جدول أعماله. 

العامــة علــى  الجمعيــة  تصــادق  لذلــك،  تبعــا 
للمجلــس  الســنوي  العمــل  بـــرنامج  مشــروع 
ومشروع مـيـزانـيته، وتتداول فـي مشاريع اآلراء 
والتقاريـر و التوصيات املعروضة عليها من لدن 
لجــان املجلــس ومجموعــات العمــل الخاصــة. 
وتبت فـي مآل نتائج و خالصات أشغال اللجان 
ومجموعــات العمــل الخاصــة والهيئــة الوطنـــية 
لتقييــم منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 

العلمـي. 

تقــوم الجمعيــة العامــة بانتخــاب أعضائهــا فـــي 
هيئــات املجلــس وفــق الكيفـــيات املحــددة فـــي 

النظــام الداخلــي.

يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتـــراح من 
الرئيــس، إحــداث لجــان مؤقتــة أو مجموعــات 
عمــل خاصــة لتكليفهــا بدراســة موضــوع معيـــن 
أن  علــى  وصالحياتــه،  مهامــه  ضمــن  يدخــل 
ال تتداخــل مهامهــا مــع اختصاصــات اللجــان 
الدائمــة أو الهيئــة الوطنـــية لتقييــم منظومــة 
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املحدثــة  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن  التـــربية 
بموجــب هــذا القانــون.

املادة 13

يتألــف مكتــب املجلــس، عــالوة علــى الرئيــس، 
الثــالث  الفئــات  يمثلــون  أعضــاء  تســعة  مــن 
تنتخبهــم الجمعيــة العامــة  املكونــة للمجلــس، 
مــن بيـــن أعضائهــا ملــدة سنتـيـــن ونصــف قابلــة 
للتجديــد مــرة واحــدة. ويحــدد النظــام الداخلــي 

للمجلــس كيفـــيات هــذه االنتخابــات.

اللجــان  رؤســاء  يعتبـــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الدائمة للمجالس أعضاء فـــي مكتب املجلس.

يمكــن للرئيــس أن يســتدعي الجتماعــات مكتــب 
املجلــس كل شـــخص يمكــن أن يكــون حضــوره 
للقضايــا  بالنظــر  املكتــب  ألشــغال  مفـــيدا 

املعروضة عليه.  

املادة 14

يتــم شــغل كل مقعــد شــاغر فـــي تـــركيبة مكتــب 
املجلــس وفــق الكيفـــيات املحــددة فـــي النظــام 

الداخلــي للمجلــس.

املادة 15

يضطلــع مكتــب املجلــس، الــذي يجتمــع بصفــة 
منتظمــة وكلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك بدعــوة 
إعــداد  فـــي  الرئيــس  بمســاعدة  رئيســه،  مــن 

وتنفـــيذ القــرارات التـــي يتخذهــا املجلــس.

يـــنظر مكتــب املجلــس فـــي طلبــات إبــداء الــرأي 
قصــد  ويحيلهــا،  املجلــس،  علــى  املعروضــة 
إلــى اللجــان املختصــة أو  الدراســة والبحــث، 

إلــى مجموعــات العمــل الخاصــة، أو إلــى الهيئــة 
الوطنـــية لتقييــم منظومــة التـــربية والتكويـــن 

كل حســب اختصاصــه. العلمـــي،  والبحــث 

يتــدارس مكتــب املجلــس نتائــج أشــغال اللجــان 
ومجموعــات العمــل الخاصــة والهيئــة الوطنـــية 
لتقييــم منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 

العلمـــي، ويبــت فـــي املــآل املالئــم لهــا.

وضــع  فـــي  الرئيــس  املجلــس  مكتــب  يســاعد 
جدول أعمال دورات الجمعية العامة. 

يصادق مكتب املجلس على البـــرنامج السنوي 
منظومــة  لتقييــم  الوطنـــية  الهيئــة  ألنشــطة 

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

التقاريـــر  شــأن  فـــي  املجلــس  مكتــب  يتــداول 
التقييمـــية التـــي تنجزهــا هــذه الهيئــة، ويحيلهــا 
التـــي  الكيفـــيات  العامــة وفــق  علــى الجمعيــة 

يحددها النظام الداخلي للمجلس. 

 يحــدد مكتــب املجلــس اختصاصــات اللجــان 
املؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفـــيات 
ويعيـــن  إليهــا  املوكولــة  املهمــة  ومــدة  ســـيرها 

أعضاؤها من بيـن أعضاء املجلس. 

املادة 16

لتقييــم  لــدى املجلــس هيئــة وطنـــية  تحــدث 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
يشرف  عليها  مديـر  يعيـنه  رئيس املجلس  ملدة 
خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، 
التـــي  للتـــرشيحات،  مفتــوح  إعــالن  إثـــر  علــى 
لهــذا  تدرســها لجنــة يشــكلها رئيــس املجلــس 

الغــرض، بتشــاور مــع املكتــب. 
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يوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقييمات شمولية 
للســـياسات  موضوعاتـــية  أو  قطاعيــة  أو 
التـــربية  مـياديـــن  فـــي  العمومـــية  والبـــرامج 
وتكويـــن  العلمـــي  والبحــث  العالــي  والتعليــم 
نجاعتهــا  تقديـــر  مــع  املهنـــي،  والتكويـــن  األطــر 
إلــى األهــداف  بالنظــر  البيداغوجيــة واملاليــة، 
املعاييـــر  إلــى  باالســتناد  وذلــك  لهــا  املرســومة 

. الدوليــة املعمــول بهــا فـــي هــذا الشــأن 

تقــوم الهيئــة الوطنـــية لتقييــم  لهــذه الغايــة، 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 

بمــا يلــي: 

للمؤهــالت 	  إجماليــة  تقديـــرات  إنجــاز 
قبــل  مــن  املكتســبة  والكفايــات  واملعــارف 
وكــذا  التكويـــن  أســالك  خــالل  املتعلمـــين 

كيفـيات مراقبتها؛ 

تقييم املزايا التـي تعود بالنفع على األمة من 	 
منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي، 
بالنظــر إلــى املجهــود املالــي املبــذول لفائدتهــا، 
وفعاليــة  نجاعــة  متطلبــات  إلــى  وبالنظــر 
والتكويـــن  التـــربية  مـــيدان  فـــي  اإلنفــاق 

والبحث العلمـي؛ 

تقديـــر تطــور املردوديــة الداخليــة والخارجيــة 	 
ملنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 
الخدمــات  جــودة  وتحســن  األطــر  وتكويـــن 

املقدمــة للتالمـــيذ والطلبــة؛

تطويـــر كل أدوات التقييــم التـــي تســهم فـــي 	 
تمكيـنها من األداء األمثل لوظائفها، وتدعيم 

البحــث العلمـــي فـــي هــذا املـــيدان.

تحدد الهيكلة اإلدارية للهيئة الوطنـية  لتقييم 
منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي فـي 

النظام الداخلي للمجلس.

املادة 17

تحدث لدى املجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز 
الدراســات واألعمــال التـــي يعهــد بهــا إليهــا مكتــب 

املجلــس طبقــا ملــداوالت الجمعية العامة.

تتألــف كل لجنــة مــن عشــرة أعضــاء علــى األقــل 
وعشريـــن عضــوا علــى األكثـــر يتــم انتخابهــم مــن 
قبــل الجمعيــة العامــة ملــدة سنتـيـــن ونصــف 

قابلــة للتجديــد.

بيـــن أعضائهــا  مــن  دائمــة  لجنــة  تنتخــب كل 
رئيســا ومقــررا لهــا. وال يجــوز الجمــع بيـــن رئاســة 

أكثـر من لجنة دائمة. 

عــدد  للمجلــس  الداخلــي  النظــام  يحــدد 
اللجــان الدائمــة، وأســماءها، واختصاصاتهــا، 

ومجاالت اشتغالها، وتنظيم عملها. 

املادة 18

يمكــن للجــان الدائمــة واملؤقتــة ومجموعــات 
وكــذا الهيئــة  العمــل الخاصــة لــدى املجلــس، 
الوطنـــية لتقييــم منظومــة التـــربية والتكويـــن 
مــع  عمــل  جلســات  عقــد  العلمـــي  والبحــث 
املسؤوليـــن بالقطاعــات الحكومـــية بدعــوة مــن 
رئيــس املجلــس توجــه إلــى وزيـــر القطــاع املعنـــي، 

كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

العمــل  املذكــورة ومجموعــات  اللجــان  تقــدم 
الخاصــة لــدى املجلــس وكــذا الهيئــة الوطنـــية 
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لتقييــم منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث 
أشــغالها ملكتــب املجلــس،  العلمـــي خالصــات 
علــى  االقتضــاء،  عنــد  بإحالتهــا،  يقــوم  الــذي 

الجمعية العامة. 

الباب الخامس
كيفـيات تسـييـر المجلس

املادة 19

يـــرأس رئيــس املجلــس الجمعيــة العامــة ومكتــب 
املجلــس، ويتولــى اإلشــراف العــام علــى شــؤون 
املجلس، واتخاذ كافة التدابيـر الالزمة لضمان 

تدبيـــره وحســن سـيـــره، والســـيما:

حصر جدول أعمال دورات املجلس بتشاور 	 
مع مكتب املجلس؛ 

فـــي 	  لالجتمــاع  املجلــس  أعضــاء  دعــوة 
الدورات العادية واالستثنائية؛ 

إبالغ نتائج أشغال املجلس إلى السلطة التـي 	 
طلبت منه الرأي و السهر على تتبع مآلها؛

تنســـيق أعمــال اللجــان ومجموعــات العمــل 	 
الخاصــة والهيئــة الوطنـــية لتقييــم منظومــة 

التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛

إعــداد وتنفـــيذ املـيـزانـــية الســنوية للمجلــس، 	 
والنفقــات  املداخيــل  توقعــات  تحــدد  التـــي 

الســنوية للمجلــس و لهيئاتــه؛

باقـــي 	  ولــدى  أمــام القضــاء  تمثيــل املجلــس 
واألغيــار،  الســلطات و اإلدارات العمومـــية، 
أو  األجنبيــة،  واملؤسســات  واملنظمــات، 

الدوليــة؛

إبـــرام اتفاقيــات للشــراكة والتعــاون باســم 	 
واملؤسســات  القطاعــات  مــع  املجلــس 
والهيئــات علــى الصعيديـــن الوطنـــي والدولــي 

فـي مجال اختصاصه. 

يعد الرئيس الناطق باسم املجلس.

عنــد االقتضــاء،  لرئيــس املجلــس أن يفــوض، 
بعــض مهامــه إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مكتــب 
املجلــس أو إلــى أحــد املسؤوليـــن العامليـــن تحــت 

إمرتــه.

املادة 20

يمكن لرئيس املجلس أن يوجه دعوة الحضور 
فـي اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثـر 
فـــي الحكومــة مــن غيـــر أعضــاء املجلــس، أو ألي 
مســؤول أو شـــخص يـــرى فائــدة فـــي حضــوره، 

دون أن يكــون لهــم الحــق فـــي التصويــت.

يمكــن أن يحضــر جلســات الجمعيــة العامــة 
للمجلــس، أعضــاء الحكومــة غيـــر األعضــاء فـــي 
املجلــس أو األشـــخاص الذيـــن يـــنتدبونهم لهــذا 
اللجــان الدائمــة ملجلســـي  وأعضــاء  الغــرض، 
بصفــة  الغايــة،  لهــذه  املنتدبــون  البـــرملان 

مالحظيـــن بعــد إخبــار رئيــس املجلــس.

املادة 21

قانونـــية،  بصفــة  العامــة،  الجمعيــة  تنعقــد 
املجلــس علــى األقــل  بحضــور نصــف أعضــاء 
وفـــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونـــي 
لعقــد  ثانـــية  دعــوة  املجلــس  رئيــس  يوجــه 
يومــا.  عشــر  خمســة  بعــد  املوالــي  االجتمــاع 
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ويصبــح هــذا االجتمــاع قانونـــيا إذا حضــره ثلــث 
أعضاء املجلس على األقل. 

القضايــا  علــى  العامــة  الجمعيــة  تصــادق 
األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  عليهــا  املعروضــة 

الحاضريـن. 

املادة 22

العاديــة  العامــة  الجمعيــة  دورات  تنعقــد 
فـــي  مــرات  ثــالث  األقــل   علــى  للمجلــس 
الســنة، وفــق الكيفـــيات املحــددة فـــي نظامــه 

الداخلــي. 

كمــا يمكــن للمجلــس عقــد دورات اســتثنائية 
كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. 

ويمكــن للجمعيــة العامــة فـــي حالــة الضــرورة 
أن تقــرر اإلبقــاء علــى دورة املجلــس مفتوحــة 
وفــق شــروط وكيفـــيات تحــدد بموجــب النظــام 

الداخلي. 

املادة 23

املجلــس  لتنظيــم  الالزمــة  التدابيـــر  تحــدد 
وتسـييـــر أجهزتــه بموجــب نظــام داخلــي يضعــه 
مــع مقتضيــات  فـــي انســـجام  رئيــس املجلــس 
هــذا القانــون، وال يدخــل حيـــز التنفـــيذ إال بعــد 

مصادقة الجمعية العامة عليه. 

الباب السادس
التنظيم المالي و اإلداري للمجلس

املادة 24

للحكامــة  هيئــة  بصفتــه  املجلــس،  يتمتــع 
الجيــدة، بكامــل األهليــة القانونـــية واالســتقالل 

املالــي.

يحــدد تنظيــم واختصاصــات املصالـــح اإلداريــة 
استشــارة  بعــد  رئيســه  مــن  بقــرار  للمجلــس 

املكتــب.

املادة 25

يعهــد بأعمــال ســكرتارية املجلــس إلــى أمـــين عــام 
يعيـــن بظهيـــر.

يتولى األمـين العام مساعدة الرئيس فـي مهامه. 
وبهــذه الصفــة يســهر علــى تسـييـــر إدارة املجلــس 
للتفويــض  وفقــا  املوظفـــين،  شــؤون  وتدبيـــر 

املخــول لــه مــن قبــل رئيــس املجلــس.

الوثائــق  بإعــداد  ذلــك  علــى  عــالوة  ويقــوم 
املجلــس  باجتماعــات  املتعلقــة  واملســتندات 
عــن  مســؤوال  يعتبـــر  كمــا  محاضــره،  ومســك 
وملفــات  وتقاريـــر  بيانــات  وحفــظ  مســك 
تنســـيق  فـــي  ويســاهم  املجلــس،  ومحفوظــات 
أشــغال اللـــجان ومجموعــات العمــل الخاصــة 
املحدثة لدى املجلس والهيئة الوطنـية لتقييم 
منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

يشــارك األمـــين العــام فـــي أشــغال املجلــس وفـــي 
أشــغال مكتبــه بصفــة استشــارية.
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املادة 26

تشتمل مـيـزانـية املجلس على ما يلي :

فـي املوارد :

اإلعانــات املاليــة املخصصــة لــه مــن مـيـزانـــية 	 
الدولة؛ 

مداخيــل األمــوال العقاريــة و املنقولــة التـــي 	 
يملكهــا املجلــس ؛

العائدات املتأتـية من أنشطته ؛	 

اإلعانــات املاليــة املقدمــة مــن لــدن أيــة هيــأة 	 
وطنـــية أو دوليــة، خاصــة كانــت أو عامــة؛

 املداخيل املختلفة؛ 	 

الهبات والوصايا.	 

فـي النفقات:

نفقات التسـييـر؛	 

نفقات التجهيـز.	 

تســـجل اإلعانــات املاليــة املخصصــة للمجلــس 
فـــي مـيـزانـــية رئيــس الحكومــة.

ويتولــى محاســب عمومــــي يلحــق باملجلــس بقــرار 
من السلطة الحكومـية املكلفة باملالية، القيام 
لــدى رئيــس املجلــس، بممارســة االختصاصــات 
املســندة إلــى املحاسبيـــن العمومـييـــن بمقت�ضــى 

القوانـيـــن واألنظمــة املعمــول بهــا.

يخضع تنفـيذ مـيـزانـية املجلس ملراقبة املجلس 
األعلى للحسابات.

املادة 27

مـيـزانـــية  بصــرف  اآلمــر  هــو  املجلــس  رئيــس 
املجلــس وفــق القواعــد واإلجــراءات املنصــوص 
عليهــا فـــي التنظيــم املالــي واملحاســبي الــذي يعــده 
املجلــس ويصــادق عليــه.  ولــه أن يعيـــن األمـــين 

العــام للمجلــس آمــرا مســاعدا بالصــرف.

ويجوز له أن يعيـن آمريـن مساعديـن بالصرف، 
عنــد االقتضــاء،  مــن بيـــن موظفـــي املجلــس، 
وفق القواعد واإلجراءات املنصوص عليها فـــي 

التنظيــم املالــي واملحاســبي املشــار إليــه أعــاله.

إذا حــال عائــق دون اضطــالع رئيــس املجلــس 
مهمــة  مؤقتــا،  العــام،  األمـــين  يتولــى  بمهامــه، 
اآلمر بالصرف فـي كل ما يتعلق بضمان السـير 
الضــروري للمجلــس تحــت مســؤولية مكتــب 

هــذا األخيـــر.

فـــي حالــة شــغور منصــب الرئيــس قبــل انتهــاء 
واليتــه ألي ســبب مــن األســباب، يســتمر األمـــين 
العــام فـــي االضطــالع بمهــام التسـييـــر اإلداري 
واملالــي للمجلــس، تحــت مســؤولية املكتــب، إلــى 

حيـــن تعييـــن رئيــس جديــد للمجلــس.

املادة 28

تعتبـــر مهمــة عضــو فـــي املجلــس تطوعيــة. غيـــر 
أنه يمكن منح تعويضات عن دورات املجلس، 
وعــن اجتماعــات اللجــان وعــن املهــام املوكولــة 

لهــم مــن طــرف املجلــس. 

ويحــدد بموجــب مرســوم الفئــات املستفـــيدة 
وأصنافــه ومقاديـــره. مــن هــذا التعويــض، 
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املادة 29

يتوفــر املجلــس، مــن أجــل القيــام بمهامــه، علــى 
موظفـــين ملحقيـــن وموظفـــين موضوعيـــن رهــن 
اإلشــارة وموظفـــين خاصيـــن بــه، يتــم توظيفهــم 
وفقــا للنظــام األساســـي املشــار إليــه بعــده، مــع 

مراعــاة مبــدأ الشفافـــية وتكافــؤ الفــرص.

يخضــع موظفــو املجلــس لنظــام أساســـي خــاص 
يصبح ســاري املفعول بعد املصادقة عليه من 

قبــل الجمعيــة العامــة للمجلس.

عنــد  االســتعانة،  للمجلــس  يمكــن  كمــا 
االقتضاء، بمستشاريـن وخبـراء خارجييـن من 
أجــل القيــام بمهــام محــددة، وذلــك بالتعاقــد 
معهــم علــى أســاس دفاتـــر تحمــالت تحــدد وفــق 
الشروط املنصوص عليها فـي النظام الداخلي 

للمجلس. 

الباب السابع
أحكام مختلفة وانتقالية

املادة 30

تنشــر بالجريــدة الرسمـــية الظهائــر واملراســـيم 
املجلــس  رئيــس  بتعييـــن  الصــادرة  والقــرارات 
ــينه العــام، املنصــوص عليهــا فـــي  وأعضائــه وأمـ

املواد 7 و 16 و 25. 

املادة 31

يعمــل املجلــس علــى نشــر اآلراء التـــي يدلــي بهــا، 
طبقــا  يـــنجزها  التـــي  والدراســات  والتقاريـــر 
ألحــكام هــذا القانــون، بــكل الوســائل املتاحــة، 

مــع مراعــاة أحــكام املــادة الخامســة أعــاله.

املادة 32

يجــب علــى إدارات الدولــة والجماعــات التـــرابية 
واملؤسسات العمومـية أو الخصوصية املعنـية 
تزويــد املجلــس، بطلــب منــه أو بصفــة تلقائيــة، 
بالوثائق واملعطيات واملعلومات التـي من شأنها 

مســاعدته على ممارســة مهامه وصالحياته.

يتــم حفــظ و تــداول املعطيــات واملعلومــات مــع 
القطاعات املكلفة بالتـــربية والتكويـــن والبحث 
فـــي نظــام مندمــج لإلعــالم والتوثيــق  العلمـــي، 
يشــمل مختلــف مكونــات املنظومــة الوطنـــية 

للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

وال يمكن أن توضع الوثائق واملعطيات وغيـرها 
خــواص  قبــل  مــن  املقدمــة  املعلومــات  مــن 
للمجلــس، ســواء بطلــب منــه أو بصفــة تلقائيــة، 
رهــن إشــارة الغيـــر أو اإلدارات إال وفــق شــروط 

تضمن سريتها وحقوق أصحابها. 

املادة 33

يلحق تلقائيا باملجلس األعلى للتـربية والتكويـن 
والبحث العلمـي كافة املوظفـين واملستخدمـين 
واألعــوان املزاوليـــن مهامهــم باملجلــس األعلــى 
للتعليــم فـــي تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيـــز 

التنفـــيذ. 

تكــون  أن  األحــوال  مــن  حــال  بــأي  يجــوز  ال 
األساســـي  النظــام  يخولهــا  التـــي  الوضعيــة 
للتـــربية  األعلــى  املجلــس  بموظفـــي  الخــاص 
والتكويـــن والبحــث العلمـــي أقــل مــن الوضعيــة 
التـــي كان يتمتع بها املعنـــيون باألمر فـــي إطارهم 

األصلي باملجلس األعلى للتعليم. 
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الخــاص  األساســـي  النظــام  إقــرار  انتظــار  فـــي 
والتكويـــن  للتـــربية  األعلــى  املجلــس  بموظفـــي 
والبحــث العلمـــي، املنصــوص عليــه فـــي املــادة 
29 أعــاله، يحتفــظ املوظفــون بكافــة الحقــوق 
واالمتـــيازات التـــي كانــوا يستفـــيدون منهــا داخــل 

املجلس األعلى للتعليم.  

املوظفــون  أنجزهــا  التـــي  الخدمــات  تعتبـــر 
واملســتخدمون واألعــوان املذكــورون باملجلــس 
األعلــى للتعليــم كمــا لــو أنجــزت داخــل املجلــس 

األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

املادة 34

والتكويـــن  للتـــربية  األعلــى  املجلــس  يحــل 
والبحث العلمـــي محل املجلس األعلى للتعليم 

والتـــزاماته. كافــة حقوقــه  فـــي 

ولهذا الغرض، تنقل إلى املجلس األعلى للتـربية 
والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مجانــا، العقــارات 
واملنقــوالت وحقــوق امللكيــة الفكريــة اململوكــة 
إليــه  تنقــل  كمــا  للتعليــم،  األعلــى  للمجلــس 
ملكيــة األرشــيف والوثائــق وامللفــات املوجــودة 
فـــي تاريخ دخول هذا القانون حيـــز التنفـــيذ فـــي 

حــوزة املجلــس األعلــى للتعليــم.

كما تنقل إلى املجلس األعلى للتـــربية والتكويـــن 
والبحــث العلمـــي االعتمــادات املاليــة املفتوحــة 
باســم املجلــس األعلــى للتعليــم فـــي املـيـزانـــية 
املوجــودة  املاليــة  واألرصــدة  للدولــة،  العامــة 
فـــي حســاباته البنكيــة، فـــي تاريــخ دخــول هــذا 

القانــون حيـــز التنفـــيذ.

وتنقــل إلــى املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن 
الحقــوق  جمـــيع  أيضــا،  العلمـــي،  والبحــث 
صفقــات  بكافــة  املتعلقــة  وااللتزامــات 
الدراسات واألشغال والتوريدات، وكذا جمـيع 
العقــود واالتفاقيــات املبـــرمة مــن قبــل املجلــس 
األعلــى للتعليــم، قبــل دخــول هــذا القانون حيـــز 

التنفـــيذ.

املادة 35

تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب املجلس األعلى 
أحــكام  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن  للتـــربية 
الظهيـــر الشــريف رقــم 1.05.152 الصــادر فـــي 
 )2006 فبـرايـــر   10  (  1427 محــرم  مــن   11
كمــا  بإعــادة تنظيــم املجلــس األعلــى للتعليــم، 

وقــع تغييـــره.

تسمـــية  التاريــخ  نفــس  مــن  ابتــداء  وتحــل 
للتـــربية والتكويـــن والبحــث  »املجلــس األعلــى 
األعلــى  »املجلــس  تسمـــية  محــل  العلمـــي« 
التشــريعية  النصــوص  جمـــيع  فـــي  للتعليــم« 

والتنظيمـية، الجاري بها العمل. 






