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  المملكة المغربية

  مجلس المستشارين

  امةاألمانة الع 

  قسم اللجان 

  

 

 يتعلق   105.12رقم قانون مشروع حول المقترحة لتعديالتقراءة في ا

 .العلمي والبحث والتكوين للتربية األعلى بالمجلس

******* 

  

 والمعاصرة األصالة قيفر  تعديالتأوال. 

 يوالدول الوطني ينالصعيد على"  عبارة إضافةيرمي إلى  – 1 رقم تعديل •

 7 "النقطة القانون مشروع نفس من الالحقة 19 المادة على باإلحالة وذلك

 مجال من يوسع الذي القانون مشروع روح مع انسجاما" األولى الفقرة من

 البعد بذلك متجاوزا والهيئات والمؤسسات القطاعات مع والتعاون الشراكة

 والبحث والتكوين التربية مجال في الدولية التجارب على واالنفتاح الوطني

 .العلمي

 معا بدمجهما وذلك  3المادة من  3و  2بالفقرتين يتعلق - 2 رقم التعديل •

 .طناباإل وتجنب ،للتكرار تفاديا

 بتعديل وذلك  5المادة من  2و  1بالفقرتين التعديل يتعلق - 3التعديل •

عبارة "إلى جاللة الملك"   وٕاضافة "رئيس يرفع" عبارة ب " يقدم" عبارة



4 
 

 شامل تقرير بتهييء مطالب المجلس يجعل امموحذف عبارة "على األقل" 

 تحديد مجال في االختيار باب له يترك أن عوض سنة كل أنشطة لجميع

 .الوقت

 المؤسسات بيةتترا مع انسجاما" إلى ذلك بعد يوجه التقرير هذا" عبارة وٕاضافة  

 .المغربي الدستور هرم داخل الدستورية

 كيفية تحدد التي 1-الفقرة ب  7بالمادة التعديل هذا يتعلق -  4رقم التعديل •

 أعضاء بين من المجلس داخل العضوية بإضافة وذلك المجلس تأليف

 بالقطاعات التالية: المكلفين الحكومة

 رثأك بإحصائيات القيام على تسهر التي "للتخطيط السامية المندوبية" -  

 لالمجا في سواء العلمي والبحث والتكوين التربية من االستفادة حول دقة

 .التمدرس نسب وتحديد والقروي الحضري

 ومساهمتها القطاع هذا من المستهدفة للفئة نظرا" والرياضة و"الشبيبة -

 .والثقافية االجتماعية تنشئتها في

 وذلك  3ف(ج)  7المادة على التعديل هذا ينصب - 5رقم  التعديل   •

 بصفة المجلس في الممثلة الفئات غير من يكونوا أن على " عبارة بحذف

 الفئة تمثيل في الالزم القانوني الشرط حذف التعديل هذا من والهدف" أخرى

 النقابي أو المهني بانتمائه األمر تعلق سواء بعينها العضو التي ينتمي لها 

 الفئوي انتمائه رغم معينة فئة لتمثل األعضاء أمام المجال وفتح الجمعوي أو

 مضافة قيمة يشكل مما مجلسال داخل العضوية في الحق له الذي المتعدد

 أثناء العضو لهذا يمكن لكن المتعددة، لخبراته نظرا المردودية حيث من
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 مما، المتعدد الفئوي بانتمائه مكبال نفسه يجدن أ معين موضوع مناقشة

 داخل يمثلها التي الفئة ومصالح تتماشى باختيارات القيام عليه سيصعب

 .المجلس

تالميذ بصفة  5 عضوية مدة بخصوص " تجديدلل قابلة غير " عبارة وٕاضافة

 داخل عضويتها تجديد من الفئة هذه تستثني التي 9 المادة ألحكام طبقا مشارك

 .يمثلونها التي للفئة التعليمية المدة مع وانسجاما المجلس،

 ،"المملكة جهات عدد وحسب العلمية الكفاءة شرط مراعاة مع" عبارة وٕاضافة

 على اختصاصاته ممارسة أثناء هبدور  العضو لقيام وبةمطل فهي الكفاءة حيت من

 عدد وحسب" ب والمتعلق التعديل من الثاني الجزء يخص فيما لكن وجه، أحسن

 تكون حتى" على ينص الذي التعليل حسب منه بالمقصود يفي ال " المملكة جهات

 لممثل تمنح العضوية ألن تمييز بدون المجلس داخل ممثلة المملكة جهات جميع

 ككل الجهات عن واحد وممثل األقاليم عن واحد وممثل الجماعات عن واحد

 المجال بين التمييز عدم هو التحليل حسب منه المراد التعديل من الغاية ولتحقيق

 الجهات بين بالتداول" عبارة إضافة يتم أن األفضل من كان .للمملكة الترابي

 األعضاء يكون أن ىعل صراحة التنصيص يتم أن أو ،"المملكة وجماعات وأقاليم

 .الترابي المجال نفس إلى منتمين غير الثالث

 وحذف،  المادة صياغة إعادة تم ، حيث  11المادةيهم  ،6 رقم التعديل   •

 من مرتبطة يجعلها مما "مديرية" بعبارة وتعويضها "الوطنية الهيئة" عبارة

 داخل لتسلسلا حيث من تصرفه وتحت بالمجلس والمادية اإلدارية الناحية

 المضمون حيث من لكن في التسمية الشكل حيث من هذا اإلداري الهرم

التربية  منظومة تقييم في والمتمثلة الهيئة لهذه المسندة بالمهامارتباطا 
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 اإلداري والتكوين والبحث العلمي، يمكن أن يحد من نجاعتها االرتباط

 هيئة داخل هيئة لتشكي يتم أن يكمن ال المنطقية الناحية والمالي، ومن

 أن لها يمكن الهيئة أن كما ومتكاملة مرتبطة اختصاصات لها مادامت

 اتضارب يحدث ال كي قانوني تدقيق إلى يحتاج وهذا للمجلس تابعة تكون

  .والمهام االختصاص في

 التدقيق يفيد  11بالمادة ارتباطا  12المادة يهم تعديل - 7التعديل    •

 .11المادة  في عليها منصوصال المجلس لجان من المقصود

  "المجلس مكتب بموافقة "عبارة بإضافة  13بالمادة يتعلق -  8رقم  التعديل •

 كل مكتب المجلس اجتماعات لحضور الرئيس بدعوة المتعلقة 3 الفقرة إلى

 تدبيرا للمجلس يمنح التعديل وهذا المكتب، يفيد أشغال أن يمكن شخص

 .أعضائه بين المسؤولية تحمل في وتضامنا وانسجاما تشاركيا

 مع  3و  2الفقرة مةء مال منه الهدفو    15بالمادة يتعلق ، 9رقم  التعديل •

 اللجان على اإلحالة حيث من والتدقيق أعاله 12 و 11 المواد مقتضيات

 كل ،تقييم مديرية إلى أو الخاصة العمل مجموعة أو المؤقتة أو الدائمة

 اختصاصه. حسب

 السابق بالتعديل التعديل هذا يرتبطو   16لمادةا، يهم  10رقم  التعديل •

 المادة على واإلحالة ،"بمديرية لتقييم" "لتقييم  وطنية بتغيير"هيئة المتعلق

 .المجلس هيكلة تحدد التي هي أنها على (11)
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 لجان المجلس لدى تحدث "عبارة حذفب  17المادة ، يهم  11رقم  التعديل •

 هذا من والمقصود "ب الدائمة للجانا بتكلف"  وتعويضها " ب تكلف دائمة

 الدائمة اللجن تتكلف التي المهام  على مباشرة التنصيص هو التعديل

 المادة هذه في زائدة كعبارة الدائمة اللجان إحداث أن اعتبار على نجازهاإب

 .تكرارها في فائدة وال الهيكلة على تنص التي هي 11 المادة أن إلى نظرا

 العمل مجموعة "إضافة على ينص  18المادةيهم  ، 12رقم  التعديل •

 12و  11المادة شمل الذي السابق التعديل مع وانسجاما ومديرية، "الخاصة

 .سابقا 

 الهدف نفس هو التعديل هذا من الهدف  19المادة ، يهم 13رقم  التعديل •

 ممارسة بجعل وذلك 13 المادة على المدخل (8) رقم السابق التعديل من

 مع التشاور مقيدة بشرط  المادة هذه بمقتضى لهالمخولة  املمهبا الرئيس

 .المجلس مكتب

 من الرئيس مع التشاور قيد "إضافةب  25المادة ، يهم 14رقم  التعديل •

 الدائمة اللجن أشغال تنسيق مهمة ممارسة ناءثأ "العام األمين طرف

 بيةالتر  منظومة تقييم مديرية" وٕاضافة الخاصة، العمل ومجموعات والمؤقتة

 19 المادة بحكم االختصاص هذا الندراج نظرا ،"العلمي والبحث والتكوين

 راظون االختصاصات، تضارب لتفادي وذلك ،الرئيس مهام ضمن أعاله

 وٕادراجها ،"بمديرية" " الوطنية الهيئة"بتغيير السابق التعديل يقتضيه لما كذلك

 .للمجلس اإلداري الهرم ضمن
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 بعبارة "اإلعانات"عبارة  تغيير ويرمي إلى  26ةالماد ، يهم 15رقم  التعديل •

 مالياتها من لمؤسساتها تقدم الدولة ألن منطقي تعديلهو و  "االعتمادات"

 إعانات، تدرج داخل بنود القانون المالي السنوي وليس  اعتمادات

 بتأدية ذلك الرتباطالمحسنين  طرف من الخيرية للمؤسسات تقدم واإلعانات

 مؤسسة أي على المفروض القانوني الواجب طاقن في مهمة ال تدخل

 دستورية كما هو الشأن بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 

 

 

تعديالت مشتركة بين الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية والفريق ثانيا. 

  االشتراكي والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية

إضافة كلمة "مكوناته" وذلك  ويهدف إلى 1رقم  المادة، يهم  1التعديل رقم  •

 هات المجلس وأجهزته الداخلية ولجنمن أجل جعل هذا القانون ينظم صالحي

 منها. ةوالهيئة الوطنية ويحدد دور كل واحد

همية الخاصة" حذف عبارة "ذات األب 2المتعلق بالمادة  – 2التعديل رقم  •

على الشكل التالي "والبرامج والمشاريع ذات  2والتي وردت في المادة 

األهمية الخاصة" األمر الذي سيصعب معه تحديد المشاريع والبرامج المهمة 

من غير المهمة وجعل كل ما يتعلق باختصاص المجلس ذو أهمية يحتاج 

 إلى الدراسة وٕابداء الرأي فيه.
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دمج الفقرة األولى والثانية معا تفاديا ب 5بالمادة  لقيتع – 3التعديل رقم  •

 للتكرار.

إضافة قطاع "االتصال" إلى القطاعات ب 7بالمادة  يتعلق – 4التعديل رقم  •

 الحكومية التي لها العضوية داخل المجلس.

لية من سبعة وٕاضافة تعديل يتمثل في توسيع تمثيلية النقابات األكثر تمثي

  عضوا. نيأعضاء إلى واحد وعشر 

المنظمات النقابية األكثر تمثيلية للموظفين عن كذلك تمديد تمثيلية ممثلين و 

أعضاء إلى  5والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي من 

  عضوا. 17

واحد ممثل للنقابة األكثر تمثيال ألساتذة التعليم العالي تم إضافة  وبدل عضو

  .  ثنيناتعديل ينص على عضوين 

بقطاع التكوين المهني لتوسيعها تمثيلية لنقابة األكثر ان عضو واحد ع بدلو 

  . اثنينإلى عضوين

وحذف عبارة "على أن يكونوا من غير الفئات الممثلة في المجلس بصفة  

بخصوص نفس التعديل لفريق األصالة  قيلوينطبق عليها ما  "أخرى

  والمعاصرة.

خبرة هؤالء األعضاء  االستفادة من جلس منهذا التعديل يمكن أن يمكن الم

لما لهم من دراية وخبرة ميدانية في مجال التربية الوطنية والتعليم العالي ويمكن 

مستوى الأن يعكس ألعضاء المجلس الصورة الحقيقية لمسار التعليم على 

في  المكونة من أعضاء كثيرينالواقعي، لكن يمكن كذلك أن تدخل هذه الفئة 

  ش نقابي يمكن أن يكبل عمل المجلس وأن يحد من نجاعته.جدل ونقا



10 
 

إضافة "اإلقالة" إلى الوفاة واالستقالة ب 10المتعلق بالمادة  – 5التعديل رقم  •

في فقدان العضوية وٕاعطاء تبرير على أن اإلخالل بالمروءة فعل ينبغي أن 

صين كل ييترتب عنه جزاء اإلقالة األمر الذي سيجعل أعضاء المجلس حر 

  لحرص على تأدية مهامهم بإخالص واحترام.ا

 

  تعديالت مجموعة االتحاد الوطني للشغل بالمغربثالثا. 

  

يهدف إلى حذف" إما " من الصياغة الواردة و  2المادة ، يهم  1التعديل رقم  •

 تعين "إما"إذا تم حذف  زائدة، غير أنه لكونها 2الفقرة من  4 النقطةفي 

لصياغة : "إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة لتصبح ا كذلك حذف "بناء على"

الصياغة لتكون أكثر سالسة من حيث  ،منه أو بطلب من الحكومة"

  .اللغوية

بإضافة عبارة " الوطنية  2الفقرة األخيرة من المادة   ، يهم2التعديل رقم  •

  .1والدولية "، ويقال عليها ما قيل سلفا على تعديل األصالة والمعاصرة رقم 

" يكون موضوع مناقشة أمام البرلمان". وهذا أن  يهم إضافة ،3 التعديل رقم •

التعديل سيمكن البرلمان أثناء مناقشة التقرير السنوي للمجلس أن يقوم بتقييم 

في مجال التربية  ،الدستورينص على ذلك كما  ،السياسة التعليمية ببالدنا

لمجلس يمكن والتكوين والبحث العلمي حيث أنه انطالقا من مناقشة تقارير ا

  له أن يسائل الحكومة حول سياستها العمومية في هذا المجال.
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رفع التقرير السنوي للملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب  شرطٕاضافة و 

أي قبل أن تمنح له  ،شارين قبل نشره بالجريدة الرسميةورئيس مجلس المست

  الصبغة الرسمية.

 1" توفير الوسائل " من الفقرة  حذف عبارةب 6المادة  ، يهم4التعديل رقم  •

وهذا يهدف إلى الحفاظ على الطبيعة االستشارية للمجلس بتوفير الدراسات 

  واالستشارات وليس الوسائل.

حذف عبارة " من أجل ذلك " مما يجعل السلطات والهيئات والمؤسسات و 

  مجبرة على تقديم المساعدات الالزمة للمجلس للقيام بمهامه.

وينصب على تقليص عضوية الخبراء ، 7المادة  يهم ،5التعديل رقم  •

  يعينهم الملك. اعضو  15يعينهم الملك إلى  اعضو  20والمختصين من 

ٕاضافة "رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية " و "مدير الوكالة الوطنية و 

لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي " إلى عضوية الشخصيات الممثلة لبعض 

طبعا هذه المؤسسات يدخل في صميم  -2-ؤسسات المبوبة في الفئة بـ الهيئات والم

متبادلة  تها منفعةضافإلسيكون له و عملها مجال التعليم والتنشئة وتكوين الكفاءات. 

للمؤسسات والهيئات معا نظرا لتقارب اختصاصاتها التي تصب في تحقيق نفس 

  الهدف.

األكثر تمثيال للموظفين لمنظمات النقابية عن اتوسيع تمثيلية ممثلين و 

إلى  اعضو  7والمستخدمين العاملين بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي من 

عضوية ممثلين عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية ، وتمديد اعضو  13

 5األكثر تمثيال للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاعات التربية الوطنية من 

  اء.أعض 10أعضاء إلى 
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عضوين  اوٕاضافة ممثل للنقابة األكثر تمثيال بقطاع التعليم العالي ليصبح

  عضو واحد. بدل

حذف عبارة "على أن يكونوا من غير الفئات  يرمي إلى 6التعديل رقم  •

الممثلة في المجلس بصفة أخرى". فيما يتعلق بتمثيلية آباء وأمهات 

  التالميذ. 

 ،عديل المقدم من طرف الفرق الثالثيقال على هذا التعديل ما قيل على الت

  .فيما يخص توسيع التمثيلية وما قيل على تعديل فريق األصالة والمعاصرة  4رقم 

إضافة فقدان العضوية عوض اإلخالل ب 10المادة  يهم، 7التعديل رقم  •

بالمروءة ب "صدور في حقه حكما قضائيا جنحيا أو جنائيا" وهذا يدخل 

وتعبير  روءة والحياء العام وله حجة قانونية قطعية.فيما يتعلق باإلخالل بالم

  أحسن" صدور حكم قضائي جنحي أو جنائي في حقه".

بهيئة "حذف "الوطنية " واالحتفاظ فقط ب 11المادة ، يهم  8التعديل رقم  •

، هذا التعديل ينسجم مع التعديل الذي قدمه فريق األصالة والمعاصرة "تقييم

ٕاذا تم االحتفاظ و  ".مديرية"إلى  "الهيئة الوطنية" والمتعلق بتغيير التسمية من

االحتفاظ بالتسمية كاملة ويجب أن تكون تابعة للمجلس من  وجببالهيئة 

  مستقلة عنه إداريا وماليا.و  ،حيث االختصاص الوظيفي

حذف "في" من الصياغة لتحسينها وحذف ب 12المادة  يهم ،9التعديل رقم  •

وٕاجبارية  .مة مع التعديل السابقءالمالة "الوطنية" عن الهيئة قصد كلم

مصادقة الجمعية العامة للمجلس على نظامه الداخلي وهذا معمول به في 
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لس أكثر ديمقراطية في جميع المجالس والهيئات الوطنية وستجعل المج

  .تنظيم عمله

ربط استدعاء الرئيس كل ويرمي إلى  13المادة  يهم ،10التعديل رقم  •

ما  . وينسحب عليهالمكتب باستشارة المكتبشخص لحضور اجتماعات 

  قيل بخصوص تعديل األصالة والمعاصرة في هذا الشأن.

إضافة  "مرة كل شهر " وهذا من أجل ب 15المادة  ، يهم11التعديل رقم  •

  تنظيم دورية اجتماعات المجلس.

  .مة مع التعديالت السابقةءماللل ،حذف "الوطنية" واالحتفاظ بهيئة التقييمو 

ديل يتعلق بتحديد اختصاصات اللجان في "القانون الداخلي" األمر والتع

  الذي سيضفي على نشاطها الطابع التنظيمي والقانوني.

للمالئمة مع التعديالت  19-18-17-16المواد ، يهم 12التعديل رقم  •

وطنية ة هيئ"عوض  "بهيئة تقييم"السابقة بحذف " الوطنية " واالحتفاظ فقط 

  ."للتقييم

إضافة فقرة "تقييم جودة  ويرمي إلى 16المادة  يهم ،13رقم  التعديل •

بالتربية ة المكلفة يالتكوين المخصص لموظفي وموظفات القطاعات الحكوم

معرفة مدى مالءمة التكوين للخبرة المطلوبة ل ،والتكوين والبحث العلمي

  .عصريةوتحسينها من أجل الرفع من تكوين كفاءات 

جعل مدة العضوية داخل  ويهدف إلى 17دة الما يهم ،14التعديل رقم  •

وذلك بتجديد العضوية داخل  ،اللجن تمتد " لسنتين ونصف " عوض سنتين

  اللجان في نصف والية المجلس المحددة في خمس سنوات .
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إضافة اختصاص جديد لرئيس المجلس ب 19المادة ، يهم  15التعديل رقم  •

" وهذا التعديل يتنافى وطبيعة  "تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلسفي يتمثل 

 اتالمجلس االستشارية فهو ال يتخذ قرارات بل يقوم بدراسات ويقدم استشار 

التربية الوطنية مهمة اتخاذ القرارات في مجال  امخول لهال للمؤسسات

  .والتعليم العالي

كون لهم حق في يعبارة "دون أن  إضافةب 20المادة  يهم ،16التعديل رقم  •

توجه لهم دعوة من الرئيس لحضور اجتماعات  لمنالنسبة التصويت " ب

التأكيد على عدم تصويتهم ألنهم أصال  يالجمعية العامة. ليس من الضرور 

أعضاء المجلس فقط داخل أي مجلس  من حقوالتصويت  ،أعضاء واليس

قرارات  كي يضطر للتصويت ال يتخذ المجلس  عالوة على أنكيفما كان. 

  .    شتشاري فقطبل هو مجلس ا ،عليها

تعويض  "بصفة هيئة الحكامة ويرمي إلى  24المادة  يهم ،17التعديل رقم  •

الجيدة " بصفته هيئة استشارية وطنية هذا التعديل يدخل في صميم ما 

ينص عليه الدستور على اعتبار هذا المجلس هيئة استشارية وطنية وال 

ل في صميم يدخل في باب هيئة الحكامة الجيدة رغم ان مهامه تدخ

  المساهمة من رفع الحكامة التعليمية في بالدنا.

 لى تعيين أمين المجلس  "التنصيص عب 25المادة  ، يهم18التعديل رقم •

 شفافية المجلسعيين في المناصب العليا " ضمانا لنزاهة و مسطرة التوفق 

مجلس استشاري كباقي هو المؤسسات العمومية وٕانما  ضمنال يدخل  الذي

لوطنية واالستشارية ويجب أن ينطبق على تعيين أمينه العام كل المجالس ا
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كالمجلس  ،ما ينطبق على تعيين األمناء العامين في باقي المجالس األخرى

 الوطني لحقوق اإلنسان.

  

 12تجدر اإلشارة إلى أن فرق األغلبية قد قامت في  <<

  .>>مارس، بسحب تعديالتها حول مشروع القانون الذكور

 
            


