
( بتحديد اختصاص وكيفية 1999ديسمبر  3) 1420من شعبان  24صادر في  2.98.183مرسوم رقم 

 1كما وقع تغييره وتتميمه تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

 ،الوزير األول 

( بإحداث لجنة وطنية 1957يسمبر د 23) 1377ى لمن جمادى األو  30في  درالصا 1.57.335 ريف رقملشالظهير ا لىبنا ء ع

 ه؛ميما وقع تغييره وتتموالثقافة، ك والعلومتربية لل

 (؛1979يوليو 12) 1399شعبان  من 17في  15تحت رقم لغرفة الدستورية باملجلس األعلى اوبعد الرأي املطابق الصادر عن 

 (.1999نوفمبر  11) 1420شعبان  2بتاريخ  املنعقدالوزاري  ساملجلوع في شر راسة املدوبعد 

 :رسم ما يلي

 لى:املادة األو 

 لدوليايق التفاهم بين الشعوب والتعاون تحق إلىوالثقافة على نشر األفكار الهادفة  والعلومتربية للتعمل اللجنة الوطنية 

ف الهتمام بأهداا إلىلعام اية في هذا املضمار وتوجيه الرأي قليمي وعلى تشجيع املشاريع الثقافية وبذل الجهود التربو واإل

لوم والثقافة للتربية والع اإلسالميةافة )يونسكو( واملنظمة ثقتحدة للتربية والعلوم والوبرامج وعمل منظمة األمم امل

 .افة)ألكسو(ثقللتربية والعلوم وال يةلعربا )إيسيسكو( واملنظمة

 :فإنهاولهذه الغاية 

 واأللكسو؛ كوسيسيواإل اليونسكو ورغباتها فيما يتعلق ببرامج ونشاط بآرائهاالحكومة  لىتتقدم إ -1

 واأللكسو؛ كوسيسيواإل اليونسكوتقوم بجميع ا ألعمال التي تدخل في نطاق أهداف  -2

 ؛واأللكسو كويسيواإل اليونسكوأهداف  مالئمةائل وسشر بتن -3

نية بالدول طنية ومنظمات التعاون الو طواللجان الو  وواأللكستقوم بربط االتصال مع اليونسكو واإليسيسكو  -4

 ؛واأللكسو كويسيواإل اليونسكوألعضاء في األخرى ا

ات الصبغة ذولية دالو  فيةت الثقاآالدولية غير الحكومية وجميع الهيملنظمات تقوم بجميع االتصاالت مع جميع ا -5

 لخاصة؛االعامة أو 

 لعلوم؛افة واثقليات التي تهتم بالتربية والشخصا اذنية الرئيسية وكطئات الو في الثلمم تدعو -6

 ؛واأللكسو كويسيواإل اليونسكوقوم بدور استشاري لدى الوفد الغربي في ت -7

 .لينتقوم بتعيين خبراء ومراس -8

                                                           
 يتعلق األمر باملرسومين التاليين:  1

  1420من شعبان  24الصادر في  2.98.183( بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2015سبتمبر  3)  1436من ذي القعدة  18الصادر في  2.13.65املرسوم رقم  -

 ؛( بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 1999ديسمبر  3) 

 (1999ديسمبر  3) 1420من شعبان  24الصادر في  2.98.183بتغيير وتتميم املرسوم رقم  (2019ماي  16) 1440رمضان  10صادر في ال 2.19.245رقم املرسوم  -

 .جنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافةبتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير الل



 :2املادة الثانية

 :نمطنية للتربية والعلوم والثقافة و ف اللجنة التألت

 بصفة رئيس اللجنة؛ والبحث العلمي ليالعابالتعليم  املكلفةة يالسلطة الحكوم -

 ؛بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة ةيالحكومالسلطة  -

 ؛واأللكسو كويسيواإل اليونسكون ممندوبي املغرب لدى كل  -

 أعاله؛كورة ذذية للمنظمات املفيجالس التنغرب في املاملي ثلمم -

 لي والبحث العلميالعابالتعليم  املكلفةة الحكومية طمن طرف السليعينون  ية،ملغربأربعة عمداء عن الجامعات ا -

 للتجديد؛دة ثالث سنوات قابلة مل

والشؤون الخارجية نية طوالتربية الو  لي والبحث العلميالعابالتعليم  ممثلين عن السلطات الحكومية املكلفة -

 ؛وإدارة الدفاع الوطنياالجتماعية واألسرة والتضامن واملساواة والتنمية  واالتصالالثقافة و  والتعاون الدولي

والشؤون ال تصواالوالرياضية افية ثقوالعلمية وال ويةدين الترباشخصيات معروفة بنشاطها في املي عشر -

ت قابلة املدة ثالث سنو  لي والبحث العلمي،بالتعليم العا املكلفةة الحكومية طمن طرف السليعينون  ،االجتماعية

 .املادةالسلطات الحكومية املشار إليها في هذه ي ثلبعد استشارة مم ،للتجديد

 :3ةثملادة الثالا

طرف السلطة ن متم املوافقة عليه تنية في نظام داخلي يقترح من لدن هذه اللجنة و طية تسيير اللجنة الو فتحدد كي

 .نشر بالجريدة الرسميةيو  لي والبحث العلميبالتعليم العا املكلفةية مالحكو 

 :املادة الرابعة

 : يات النظام الداخلي منضاتها وفق مقتر تسييرها وتنفيذ مقر  لىي يتو ذاملكتب الدائم للجنة الوطنية ال فأليت

 رئيس؛ -

 نائب الرئيس؛ -

 .صةتأمناء اللجان املخ -

 :4املادة الخامسة

 :تتولىائم في مهامه أمانة دائمة لدب اتكتساعد امل

 لوطنية؛مقررات اللجنة ا تنفيذمتابعة  -

 ؛واأللكسو كويسيواإل اليونسكوع كل من منظمات مات التعاون فلبع املستمر ملتالت -

 طنية؛و شروع خطة العمل السنوية للجنة الإعداد م -

                                                           
 تم تعديل هذه املادة مرتين بواسطة املرسومين سالفي الذكر 2
 نفس املالحظة 3
 نفس املالحظة 4



 رير سنوي عن أنشطة اللجنة ومنجزاتها؛تقإعداد  -

 .ةنيالوطللجنة  وي السن لير املايإعداد التقر  -

بالتعليم كلفة ة املميشارتها السلطة الحكو إفين تضعهم رهن ظمو  نمة و طنيمن األمين العام للجنة الو ف األمانة العامة ألتت

 .نيةطة بأنشطة اللجنة الو عنيملة األخرى اميوالسلطات الحكو  لي والبحث العلميالعا

 .ةنية األمين العام للجنة الوطمر األمانة الدائييشرف على تسي

ذوى من  لي والبحث العلميبالتعليم العاكلفة امل ةميالحكو  مرسوم باقتراح من السلطةبة ينطالعام للجنة الو يعين األمين 

 .كرذة الفاملنظمات الثالث السال صاالت اختصاجحدى مإ ية فيالدول ةبر جلتا

 :املادة السادسة

 :تحدثة أن ينطكن للجنة الو يم

 لجانا مختصة في مجاالت اختصاص اللجنة الوطنية؛ -

اللجنة الوطنية وتتولى تنفيذها على الصعيد  تعنى بها لتياة املشاكل يمية وتدرس هذه اللجان اإلقليميلجانا إقل -

 اإلقليمي.

 :املادة السابعة

من  الثانيصل فه البير بموجغ( امل1983ل يبر أ 4)1403ادى اآلخرة ممن ج 20 فيالصادر  2.79.722رقم  نسخ املرسومي

ة للتربية نيبإحداث لجنة وط (1957ديسمبر  23) 1377 لىادى األو مج من 30 في الصادر 1.57.335ف رقميالظهير الشر 

ف يلأة تيفيك ديتحدب( 1983أبريل  4) 1403ن جمادى اآلخرة م 20 فيالصادر  2.79.723رسوم رقم افة واملثقوم واللعلوا

 .ة والعلوم والثقافةبية للتر طنيالو  اللجنةر ييسوت

 :املادة الثامنة

 ير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.ة إلى وز ميدة الرسير جالبنشر ي ذيهذا املرسوم ال يذسند تنفي

 .(1999بر مسيد 3) 1420ان بمن شع 24 فيط الربابوحرر 

 ٠يفوسين مد الرحباء : عمضاإل 

 :طفعوقعه بال

ير التعليم العالي وتكوين وز 

 األطر والبحث العلمي

 اإلمضاء: نجيب الزروالي.


