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.Iالسياق العام

تمث���ل ظ���اھرة الفس���اد إش���كالية تنموي���ة وسياس���ية ذات أبع���اد 
متع����ددة ونظ����را لتفش����ي ھ����ذه الظ����اھرة عل����ى أكث����ر م����ن ص����عيد 
و+نعكاس��اتھا عل��ى اس��تقرار وام��ن المجتمع��ات، فق��د انعق��د إجم��اع 
دول��ي عل��ى ض��رورة العم��ل عل��ى التخلي��ق الش��امل ومكافح��ة الفس��اد 

الت��ي تش��كل ب��دورھا الجي((دة الجي((دة   الحكام((ةالحكام((ةباعتبارھم��ا إح��دى مس��تلزمات 
.الدعامة ا2ساسية للتنمية المستدامة
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.الدعامة ا2ساسية للتنمية المستدامة

ولق���د تجل���ى ھ���ذا ا7جم���اع ف���ي إب���رام اتفاقي���ة ا2م���م المتح���دة 
لمكافح���ة الفس���اد الت���ي تض���منت الت���زام ال���دول ا2ط���راف باتخ���اذ 

توظي((ف توظي((ف مجموع��ة م��ن ا7ج��راءات الوقائي��ة والزجري��ة وأخ��رى تھ��م 
ف(((ي خدم(((ة ترس(((يخ ق(((يم النزاھ(((ة ف(((ي خدم(((ة ترس(((يخ ق(((يم النزاھ(((ة   والتحس(((يسوالتحس(((يسالتربي(((ة والتوعي(((ة التربي(((ة والتوعي(((ة 

. وتشاركية، وفق مقاربة شمولية جماعية والشفافية والمساءلةوالشفافية والمساءلة



.IIاتفاقية الشراكة بين الھيئة ووزارة التربية

التق���ارب ب���ين الھيئ���ة المركزي���ة ووزارة التربي���ة الوطني���ة ع���ن أس���فر 
تحض��ير إط��ار مؤسس��ي للتع��اون والش��راكة يت��وخى النھ��وض بمب��ادئ النزاھ��ة 
وقواعد ا2خ@قيات وتدعيم إجراءات للوقاي�ة م�ن الفس�اد ومكافحت�ه م�ن خ�@ل 

 .التكوينوالتربية 

ت��م ا+تف��اق ب��ين ، 2011 يولي��وز 11المبرم��ة ي��وم  الش��راكةف��ي إط��ار 
التربية الوطنية على تفعي�ل مجموع�ة م�ن العملي�ات الت�ي تعتب�ر ة ووزارة ئالھي
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التربية الوطنية على تفعي�ل مجموع�ة م�ن العملي�ات الت�ي تعتب�ر ة ووزارة ئالھي
الفس(اد الفس(اد ومكافح(ة ومكافح(ة إدماج ق(يم النزاھ(ة إدماج ق(يم النزاھ(ة تعزيز تعزيز على الخصوص على الخصوص منھا منھا ذات أولوية 

.في برامج التربية والتعليمفي برامج التربية والتعليم

لسياس�ة  والتحسيسيإن الحاجة أصحبت ماسة للنھوض بالبعد التربوي 
يتأس�س عل�ى دراس�ة  بي�داغوجيالوقاية من الفساد والتوجه نحو إعداد تص�ميم 

بتفعي((ل برن((امج بتفعي((ل برن((امج وتحلي��ل الحاجي��ات ل��دى مختل��ف أص��ناف المت��دخلين المعني��ين 
.وطني مشترك للتربية على قيم النزاھة ومحاربة الفسادوطني مشترك للتربية على قيم النزاھة ومحاربة الفساد



.III الحكامةاستثمار المناھج والبرامج لتعزيز مبادئ 
وثقافة النزاھة عموما

فري((ق فري((ق  ب��هانط��@ق لعم��ل علم��ي ُمكث��ف، ق��ام نقط��ة ش��كلت ا+تفاقي��ة 
أط�ر م�ن وزارة التربي�ة إل�ى ، يضم في عضويته با7ض�افة عمل مشتركعمل مشترك

جمعي��ات م��ن ، )وأس��اتذةأس��اتذة ب��احثون ومفتش��ات ومفتش��ون (الوطني��ة 
المجتم��ع الم��دني ذات رص��يد وتجرب��ة وازن��ة ف��ي مج��ال التربي��ة عل��ى 

. النزاھة والشفافية وبمشاركة أطر الھيئة
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. النزاھة والشفافية وبمشاركة أطر الھيئة

اش��تغل ھ��ذا الفري��ق عل��ى استكش��اف الس��بل 7ع��داد مش��روع وق��د 
لتعزي��ز ق��يم التخلي��ق والنزاھ��ة ومحارب��ة الفس��اد ف��ي المن��اھج الدراس��ية 

تج((ارب ال((وزارة تج((ارب ال((وزارة   ترص((يدترص((يدوالحي��اة المدرس��ية المغربي��ة، با+عتم��اد عل��ى 
والجمعي���ات الش���ريكة ف���ي ھ���ذا المج���ال، وك���ذلك باستحض���ار ال���دروس 

.المستخلصة من التجارب الدولية



.III الحكامةاستثمار المناھج والبرامج لتعزيز مبادئ 
وثقافة النزاھة عموما

رص((يد رص((يد  تجمي((عتجمي((عاتج��ه اھتم��ام فري��ق العم��ل ف��ي البداي��ة إل��ى 
التربوي(ة ذات الص(لة بالتربي(ة التربوي(ة ذات الص(لة بالتربي(ة   ا>نتاج(اتا>نتاج(اتوثائقي ح(ول مختل(ف وثائقي ح(ول مختل(ف 

عل�ى المس�توى ال�دولي، بع�د على النزاھة والوقاية من الرشوة على النزاھة والوقاية من الرشوة 
ح�ول   plateforme »«ذلك ُشِرَع في إعداد مس�ودة مس�طحة 
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ح�ول   plateforme »«ذلك ُشِرَع في إعداد مس�ودة مس�طحة 
صيغ إدماج التربية على قيم النزاھة والتخليق ومحاربة الرشوة 
ف��ي المن��اھج الدراس��ية، باستحض��ار مف��ردات المنھ��اج الدراس��ي 

. المغربي



.IV التجليات في متون الكتب المدرسية
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.IV التجليات في متون الكتب المدرسية
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.V 9دماج مفاھيم النزاھة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
الفساد 

متكام�ل 7دم�اج  بيداغوجيخلصت أعمال الفريق إلى بناء تصور 
مف��اھيم النزاھ��ة ومكافح��ة الرش��وة والفس��اد بالمنھ��اج الترب��وي المغرب��ي، 

تتضمن ن�واة ص�لبة، ت�م التواف�ق حولھ�ا ف�ي  مفاھيميةانط@قا من خريطة 
كب��رى يمت��د مج��ال تفريعھ��ا وي��نكمش أو+ بحس��ب  قيمي��ةش��كل منظوم��ة 

س���ياقات ا+س���تعمال، وثاني���ا م���ن حي���ث الت���داخ@ت الممكن���ة م���ع ثقاف���ة 
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س���ياقات ا+س���تعمال، وثاني���ا م���ن حي���ث الت���داخ@ت الممكن���ة م���ع ثقاف���ة 
.للتعلماتالمواطنة وحقوق ا7نسان، وثالثا حسب التدرج المرحلي 

–التخلي��ق –النزاھ��ة -م��ن مف��اھيم الن((واة الص((لبة الن((واة الص((لبة وتتش��كل ھ��ذه 

احت�رام –احت�رام الق�وانين وا2نظم�ة –الحكام�ة–المحاس�بة –الش�فافية 
.المسؤولية/الواجب–الحق –المواطنة –الحس المدني –ا[خر 



.V 9دماج مفاھيم النزاھة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
الفساد 

تفريعاتھا  المفاھيم المرجعية ا<ساسية  
ـ ا2مانة خيانة  ـالغش  ـاستغ@ل النفوذ  ــ المحسوبية  الزبونية ـا+بتزاز  ـا+خت@س  ـالوساطة  ـالفساد 

 ـللفوائد  ال@مشروعا2خذ  ـالغدر  ـالمحاباة   ـالشطط في استعمال السلطة   ـتبييض ا2موال   ـالنصب 
...الربا  ـالھيمنة   ـا+حتكار  ـشھادة الزور  ـالتزوير 

الرشوة 

الوعي  ـالوفاء   ـا+لتزام   ـالص@ح  ـا+ستقامة  ـالصدق   ـالضمير المھني   ـالمساءلة   ـالشفافية 
إلى والوصول ا7خبار الحق في  ـالمھنة أخ@قيات مدونة  ـخدمة المصلحة العامة  ـبالواجبات والحقوق 

...  المنظومة الوطنية للنزاھة ـالمعلومة 
النزاھة 

 ـالشفافية  ـالص@ح  ـا+ستقامة  ـالضمير المھني  ـبالواجب ا7حساس  ـا2مانة  ـا+حترافية  ـالمھنية 
...المساءلة

التخليق

 ـالوعي بالواجبات والحقوق  ـمشاركة المواطنين  ـالمساءلة  ـالمعلومة إلى والوصول ا7خبار الحق في 
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 ـالوعي بالواجبات والحقوق  ـمشاركة المواطنين  ـالمساءلة  ـالمعلومة إلى والوصول ا7خبار الحق في 
 ـتخليق الحياة العامة  ـالمنظومة الوطنية للنزاھة  ـالمھنة أخ@قيات مدونة  ـخدمة المصلحة العامة 

...  الوعي بالمواطنة
الشفافية 

المساواة  ـبالواجب ا7خ@ل عدم  ـمشاركة المواطنين  ــ دولة القانون ا2خر احترام  ـاحترام القانون 
وتدقيق الحسابات من  ا7فتحاصا7ف@ت عدم  ـعدم استغ@ل النفوذ  ـتفعيل القانون  ـالقانون أمام 

...   العقاب
والمواطنة التربية المدنية

التنمية  ـالمسئولية ا+جتماعية  ـالكفاءة  ـالفعالية  ـالشفافية  ـالمساواة  ـالمحاسبة  ـالمساءلة  ـالمسئولية 
...  تدبير الشأن المحلي ـالمحلية   الحكامة ـترشيد النفقات  ـالتدبير السليم  ـوالمستدامة  التشاركية

الحكامة

  ـاحترام القانون  ـالممتلكات وا2موال العامة  ـبالواجب ا7حساس  ـالص@ح  ـا+ستقامة  ـالمسئولية 
عدم  ـعدم استغ@ل النفوذ  ـتفعيل القانون  ـبالواجب ا7خ@ل عدم  ـا+جتماعي للحقوق التراثية ا2ساس 
...   دولة القانون ـوتدقيق الحسابات  ا7فتحاص  ـمن العقاب  ا7ف@ت 

المحاسبة والمساءلة 

ـ ا[خر احترام  ـالقانون أمام المساواة  ـاحترام القانون  ـالقيام بالواجب  ـالمواطنة  ـالواجبات  والحقوق 
  ـالعدل  ـالھوية  ـالحرية  ـالكرامة  ـالديمقراطية   ـالھرمي للقواعد التسلسل ـ  السلطالفصل بين 

...  ا7نصاف
احترام القانون ودولة القانون



.V 9دماج مفاھيم النزاھة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
الفساد 

ا<بتدائيإدماج قيم ومفاھيم النزاھة في سلك  

ا<ستئناسمرحلة 

إبتدائي6 إبتدائي5 مستويات إدماج قيم ومفاھيم النزاھة

أن يدرك المتعلم ا[ثار السلبية للرشوة وأن يكون قادرا •

على تبني موقف أو سلوك مناھض لbخ@ل بقيم النزاھة

أن يدرك أھمية القواعد وأن يكون قادرا على التمييز •

بين الحق والواجب في ع@قته مع ا2خر

المتعلم في نھاية السنة مواصفات 

الدراسية

النزاھة في ع@قتھا بالمساواة وعدم التمييز•
النزاھة في ع@قتھا بالقيام بالواجب وعدم المس •

بالحقوق
المستھدفةالقيم 

خيانة ا2مانة،  ا+رتشاء، الرشوة، الوساطة،  الغش، عدم •
ا2خ@قية، القانونية، (القيام بالواجب واحترام القواعد •
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خيانة ا2مانة،  ا+رتشاء، الرشوة، الوساطة،  الغش، عدم •

القيام بالواجب في ع@قتھا بالمس بحقوق الطفل الصحية 

والتربوية

ا2خ@قية، القانونية، (القيام بالواجب واحترام القواعد •

...)   قواعد القسم، المؤسسة، السير(…  الدينية 
المرتبطة بقيم النزاھةالمفاھيم 

التربية ا7س@مية، ا+جتماعيات التربية على المواطنة، •

اللغات التربية الفنية

، اللغة  ا2مازيغيةالتربية ا7س@مية ، اللغة العربية •

.الفرنسية، التربية على المواطنة
الدراسيةالمواد 

وحدة الواجبات والحقوق، •

)اللغة الفرنسيةمادة (وحدة حقوق الطفل، مشروع القسم •

اللغة مادة (حقوق ا7نسان والمواطنة والسلوك المدني •

العربية مكون المسرح، مادة التربية التشكيلية إنتاج وإبداع 

)فنيعمل 

ا+سم : مصلحته عدم التمييز، حقوق الطفل : حقوق الطفل •

)التربية على المواطنة(والصحة والتربية 

مادة (مجال حقوق ا7نسان والمواطنة والسلوك المدني •

)  اللغة العربية

مجال الحق والواجب والع@قة مع ا[خر، •

مجال الحق والواجب في ا2سرة والمدرسة والطريق •

)مادة التربية على المواطنة( 

)التربية التشكيلية(القيم ا7س@مية والوطنية وا7نسانية •

أو الوحدات القابلة المجا<ت 

قيم النزاھة >ستدماج



.V 9دماج مفاھيم النزاھة ومكافحة  البيداغوجيالتصور
الفساد 

من المطلوب من فريق العمل سيكون : الخطوات القادمة الخطوات القادمة 
تكثيف العمل المشترك م�ن خ�@ل التجري�ب ، في الشھور المقبلة

الُمَع���ّدة، وتقي���يم  البيداغوجي���ةالمي���داني لمختل���ف الس���يناريوھات 
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الُمَع���ّدة، وتقي���يم  البيداغوجي���ةالمي���داني لمختل���ف الس���يناريوھات 
آثارھ���ا عل���ى المتعلم���ات والمتعلم���ين، ف���ي أف���ق تنق���يح ونش���ر 

.تطبيقھا



.VIحول التربية على القيم والنزاھة خ;صات

متناھية،+  سيرورةالتربوي ا7ص@ح •
ممارسة،القيم تعلم في أفق •
المفروض��ة + تتس��م ف��القيم ، بعي��دا ع��ن التلق��ين، العقل��يالق��يم وا+قتن��اع •

الفرد،تشكل وجدانا حقيقيا عند وا+ستمرار، و+ بالثبات 
إعط��اء النم��وذج حت��ى يتش��رب الف��رد ب��القيم خ��@ل الق��يم والق��دوة، م��ن •

بتلقائية وعفوية،ا7يجابية 
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بتلقائية وعفوية،ا7يجابية 
:خ@ل التكاملي للقيم من المنحى •

الث@ثة، المعرفية والوجدانية والسلوكية،أبعادھا للقيم في النظر �
الطرائق واستراتيجيات التعليم والتعلم،استخدام في التنويع �
بقياس مدى اكتساب المتعلم للقيم،ا+ھتمام �
والشمولية في المناولة باعتبار التربية على الق�يم تتج�اوز  النسقية�

.الدراسيأسوار الفصل 



المتابعةشكرا على 

elbasri@icpc.ma

www.icpc.ma


