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 لمحة مختصرة
المشروعٌاإلقليميٌلمكافحةٌٌمنٌوبدعمٌالتربيةٌالوطنيةٌمعٌوزارةٌبالتعاونوقايةٌمنٌالرشوةٌتنّظمٌالهيئةٌالمركزيةٌلل 

فيٌقطاعٌالحكامةٌٌبشأنٌادراسيٌ ٌايومٌ ٌبرنامجٌاألممٌالمتحدةٌاإلنمائيالتابعٌلٌفيٌالبلدانٌالعربيةوتعزيزٌالنزاهةٌٌالفساد
ٌفيٌإطاريأتيٌالنشاطٌ.3112ٌيونيو11ٌٌٌفيٌيومٌالثالثاءوذلكٌفيٌمدينةٌالرباطٌٌ.النزاهةودورهٌفيٌتعزيزٌثقافةٌالتربيةٌ
ٌأرضيةٌإيجادهدفٌإلىٌيفيٌالمغرب،ٌٌوٌالفسادٌومكافحتهٌالوقايةٌمنآلياتٌمةٌالرشيدةٌٌواالحكٌإلىٌتعزيزٌةالهادفٌالجهود

ٌالوعيٌمشتركةٌ ٌإلشكاليتينٌيالتصدٌّمنٌخاللٌالتربيةٌقطاعٌالفسادٌفيٌمنٌٌالوقايةبشأنٌسبلٌحوارٌالٌوتدعيملزيادة
ٌإثنتين ٌاٌكيفيةٌتعزيزٌاألولىٌتتمثلٌفي. ٌالتربيةٌفي ٌالثانيدور ٌأما ٌالنزاهة، تحسينٌكيفيةٌٌفتتمثلٌفيٌةلنهوضٌبثقافة

ٌ ٌخالل ٌمن ٌالقطاع ٌهذا ٌالفسادٌتقييمحكامة ٌتهاومواجهٌمخاطر .ٌ ٌفي ٌيشارك ٌالدراسي ٌالمؤسساتاليوم ٌعن ٌممثلون
الجهاتٌٌهتمّكنٌنتائجويتوقعٌأنٌ.ٌوالعاملينٌفيٌمجالٌالتربيةالمدنيٌالمجتمعٌٌنٌعنممثلٌوبرلمانيونٌٌوٌوٌالمعنيةالرسميةٌ

ٌمن ٌعلىٌالمعنية ٌأفضل ٌبشكل ٌوتنفيذٌالعمل ٌٌبلورة ٌمختلفة ٌتدابير ٌالفسادٌٌلتفعيلمتضافرة ٌلمكافحة ٌالوطنية الجهود
ٌ.التربيةٌالوطنيةٌأداءٌقطاعٌإلىٌتحسينالهادفةٌوالجهودٌ

I. خلفّية 
ٌادٌالمجتمع،ٌوهذاٌيعنيٌانٌالرجاليتمٌتعريفٌالتنميةٌالبشريةٌعلىٌانهاٌتوسيعٌمروحةٌالخياراتٌالمتاحةٌلجميعٌافٌر .1

ٌالتنمية ٌعملية ٌقلب ٌفي ٌهم ٌبينهم، ٌمن ٌوالضعفاء ٌالفقراء ٌسيما ٌوال ٌوالنساء، ٌهذهٌ. ٌفي ٌمحوريُا ٌعنصرا  ٌالتعليم ويشكل
تقييمٌمستوىٌالتنميةٌفيٌبلدٌٌعنديمٌهوٌمنٌالعناصرٌالرئيسيةٌالتيٌيتمٌقياسهاٌنٌالتعلألعملية،ٌويتجلىٌذلكٌخاصةٌفيٌا

ٌ.ٌٌبرنامجٌاالممٌالمتحدةٌاالنمائيبٌالخاصما،ٌكماٌيظهرهٌمؤشرٌالتنميةٌالبشريةٌ

دورا ٌٌيلعبٌفيٌالوقتٌنفسهٌ،ٌفإنٌقطاعٌالتربيةٌهوٌعرضةٌللفساد،ٌولكنهالقطاعاتوكماٌهوٌالحالٌمعٌجميعٌ .3
،ٌالتيٌيحّققها،ٌتنخفضٌنوعيةٌالنتائجٌإلىٌظاهرةٌالفسادٌقطاعٌالتربيةٌيتعّرضفعندماٌ.ٌمواجهةٌالفسادفيٌفريدا ٌوهاما ٌ

االستقرارٌاالجتماعيٌٌزعزعةيتمٌتحويلٌالمواردٌالمتاحةٌعنٌمسارهاٌمماٌيساهمٌفيٌتآكلٌثقةٌالمواطنينٌبالدولةٌوفيٌٌو
منٌالمحتملٌجدا ٌفإنهٌالنزاهةٌواالستقامةٌبشكلٌصحيحٌفيٌصلبٌالنظامٌالتربوي،ٌدمجٌقيمٌتوعندماٌالٌ.ٌواالقتصادي

 .ٌانٌيكونٌلذلكٌتأثيرٌسلبيٌعلىٌنظمٌالقيمٌفيٌايٌمجتمع

نٌمكافحةٌالفسادٌفيٌالقطاعات،ٌبماٌفيٌذلكٌقطاعٌالتربية،ٌتستندٌفيٌالمقامٌاالولٌالىٌتنفيذٌعملياتٌالتقييمٌإ .2
والتحدياتٌالتيٌترافقٌتنفيذٌاالصالحات،ٌاالطارٌالقانوني،ٌوتطبيقٌالقوانينٌالمعمولٌبهاٌفيٌاالطارٌالعام،ٌالفرصٌ)

ٌالمنتظمٌللتقدمٌالمحرز،ٌووضعٌخرائطٌالمخاطر،ٌواجراءٌمشاوراتٌ(وغيرهاٌالقطاعٌالمذكور ٌيتبعهاٌمكثّفة،ٌوالرصد ،
علىٌغرارٌالجهودٌالتيٌتبذلهاٌوذلكٌحات،ٌتنفيذٌاالصاللٌالالزمةٌتنسيقالتحديدٌالحلولٌالممكنةٌوآلياتٌٌالعملٌعلى

ٌ.ٌٌحاليا ٌالهيئةٌالمركزيةٌللوقايةٌمنٌالرشوةٌفيٌقطاعيٌالصحةٌوالنقل
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ٌا .4 ٌالتربية ٌقطاع ٌفي ٌٌويلفساد ٌالكبير ٌالفساد ٌحاالت ٌالصغيرشمل ٌآليات، ٌٌويطال ٌالبنىٌٌوالتمويل، ٌوصيانة بناء
ٌ ٌالمدرسيةٌتوزيعٌاللوازمٌوالموادٌوالتحتية، ٌمجاالتٌ، ٌخاصةٌبوعدة ٌالمدرسية، ٌٌوالكتب ٌالمعلمين، نظمٌٌوتوظيفٌوترقية

مخاطرٌالفسادٌارتباطا ٌوثيقا ٌبتحسينٌالٌهذهٌمنٌالحدٌّيرتبطٌٌ.1االمتحاناتٌوالشهادات،ٌوشهاداتٌاإلعتمادٌوالمعلوماتية،ٌ
ٌالقطاعٌحكامة ٌهذا .ٌ ٌٌيتطلبوهذا ٌإيجاد ٌالمجتمع ٌمن ٌواسعة ٌٌفيمشاركة ٌالقرارات، ٌصناعة ٌبحكم ٌالقانونواإللتزام

ٌاإلنصاف ٌومبادئ ٌالى ٌباالضافة ،ٌ ٌٌوتحقيق ٌالمعلومات، ٌالى ٌالوصول ٌوحرية ٌالشفافية ٌالمؤسساتٌتفعيل استجابة
ٌٌتوجهاتٌتوافقيةٌلتحقيقٌافضلٌالمصالحٌللجميعٌوبلورةصحابٌالمصلحة،ٌأل

للدورٌالرئيسيٌالذيٌاهميةٌكبرىٌفيٌمكافحةٌالفسادٌنظرا ٌيكتسبٌالتربيةٌٌقطاعبموازاةٌذلك،ٌهناكٌتوافقٌعلىٌأنٌ .5
ٌللنٌز ٌمؤاتية ٌبيئة ٌخلق ٌفي ٌاأليلعبه ٌالقيم ٌغرس ٌوفي ٌوالشفافية، ٌلدىٌاهة ٌوالمسؤولية ٌوالنزاهة ٌاالستقامة ٌمثل ساسية

ٌالشابة ٌاالجيال ٌسيما ٌالمواطنين،ٌال .ٌ ٌالصلةٌفيٌٌذلكيمكنٌتحقيق ٌمنٌخاللٌادماجٌالوحداتٌالتعليميةٌذات مباشرة
كماٌيمكنٌتحقيقٌ.ٌستفادةٌمنٌالمراجعٌالمحليةٌوالثقافيةٌوالدينيةاإليمي،ٌويمكنٌايضا ٌمستوياتٌمتعددةٌمنٌالنظامٌالتعل

ٌالتركيزٌعلىٌنماذجٌ ٌخالل ٌمن ٌغيرٌمباشرة ٌالمواطنةٌواحترامٌٌ(role-models)ٌ"قدوة"ذلكٌبصورة وتكريسٌمفاهيم
ويكمنٌالتحديٌفيٌتحديدٌالمناهجٌ.ٌالمتعلقةٌبالفكرٌالنقديٌالمهاراتمنٌخاللٌنقلٌكذلكٌالحرياتٌوحقوقٌاالنسان،ٌٌو

ٌ.ٌمستدامٌوٌالمناسبةٌالتيٌيمكنٌاعتمادهاٌبالتناغمٌمعٌالثقافةٌالمحليةٌبحيثٌيكونٌلهاٌتأثيرٌملموس

II. جدول األعمال 
 

 

 الجلسة االفتتاحية 00.01 - 03.90

ٌ: فهدال ٌالجهات ٌوتمكين ٌالدراسي ٌلليوم ٌالعام ٌاإلطار ٌتوجهاتهاٌتقديم ٌعرض ٌمن المنظمة
    .وتوقعاتهاٌفيٌهذاٌالمجال

  بودرار،ٌرئيسٌالهيئةٌالمركزيةٌللوقايةٌمنٌالرشوةٌأالسيدٌعبدٌالسالمٌٌمعالي 
 ٌوزيرٌالتربيةٌالوطنيةٌالسيدٌمحمدٌالوفا،ٌمعالي 
 ٌ ٌالالسيد ٌسبالنيأركان ٌاإلقليمي ٌالمشروع ٌمدير ٌل، ٌالفساد ٌٌومكافحة ٌالنزاهة التابعٌتعزيز

ٌٌممٌالمتحدةٌاالنمائياألبرنامجٌل
 

                                                           
ٌ:ٌيمكنٌمراجعةٌالتقريرٌعلىٌالرابطٌالتالي.ٌالوسائلٌواالدواتٌوالممارساتٌالجيدة:ٌ،ٌمكافحةٌالفسادٌفيٌقطاعٌالتربية(3111)برنامجٌاالممٌالمتحدةٌاالنمائي1ٌٌ

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/IP/Anticorruption%20Methods%20and
%20Tools%20in%20Education%20Lo%20Res.pdfٌ 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/IP/Anticorruption%20Methods%20and%20Tools%20in%20Education%20Lo%20Res.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/IP/Anticorruption%20Methods%20and%20Tools%20in%20Education%20Lo%20Res.pdf
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 استراحة 00.90 - 00.01
 

 الجلسة األولى 01.00 – 00.90

 في هذا المجالجهود المغرب و  مكافحة الفسادتعزيز الحكامة و  وأهميته فيالتربية قطاع 

ٌالرشيدةٌوالحكامةٌالتربيةٌبينٌقطاعٌالروابطٌللتعمقٌفيٌبحثٌأرضيةٌمشتركةٌتوفير: فهدال
ٌتنمويٌالفسادٌومكافحة ٌمنظور ٌٌواستعراضٌمن ٌمستجدات ٌهذاٌأبرز ٌفي ٌالمبذولة الجهود
    .المستقبلالجهودٌفيٌالمغربٌبغيةٌتوضيحٌالفرصٌوالتحدياتٌالقائمةٌلتعزيزٌهذهٌبالمجالٌ

  رئيس الجلسة 

ٌ ٌفيٌأالسيد ٌالنزاهة ٌوتعزيز ٌالفساد ٌلمكافحة ٌاالقليمي ٌالمشروع ٌمدير ٌالسبالني، ركان
ٌالعربيةٌالتابعٌلبرنامجٌاالممٌالمتحدةٌاالنمائيالبلدانٌ

  من منظور تنمويومكافحة الفساد الحكامة الرشيدة العالقات بين التربية و 

ٌمكافحةٌالفسادٌمةٌٌواكشؤونٌالح،ٌخبيرٌفيٌاالسيدٌمصطفىٌخواج

  ثقافة النزاهةب النهوضفي  هدور تفعيل و  يةقطاع الترب ةماحك تعزيزجهود المغرب في 

 الوطنيةٌوزارةٌالتربية،ٌالقانونيةٌوالمنازعات،ٌمديرٌالشؤونٌهباقٌرليٌاألاالعٌعبدالسيدٌ

ٌالوطنيةٌالسيدٌفؤادٌشفيقي،ٌمديرٌالمناهج،ٌوزارةٌالتربية

 شانق 
 

 الجلسة الثانية 09.90 – 01.00

 جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطنيفي  التربيةقطاع  مساهمةنحو تدعيم 

ٌالمعرفة: هدفال ٌالمقارنةٌالتجاربٌمنٌمستفادةالٌدروسالٌوٌجيدةالٌممارساتبأبرزٌالٌتعزيز
ٌفيٌ ٌدوره ٌلتفعيل ٌوبالنسبة ٌفيه، ٌالفساد ٌفرص ٌوتقليص ٌالتربية ٌقطاع ٌحكامة ٌلتعزيز بالنسبة

فيٌهذاٌالمجالٌوتحديدٌاالدوارٌالمختلفةٌٌةالنهوضٌبثقافةٌالنزاهةٌبغيةٌوضعٌمقترحاتٌمحدد
 .التيٌيمكنٌلألطرافٌالمعنيةٌأنٌتلعبهاٌفيٌهذاٌالمجال

  رئيس الجلسة 
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ٌوالتنمية،ٌالهيئةٌالمركزيةٌللوقايةٌمنٌالرشوةٌالشراكةيري،ٌمديرٌقطرٌقاالسيدٌياسيرٌالش

 الرشيدة ةماالحكفي تعزيز من التجارب المقارنة ة ممارسات جيدة ودروس مستفاد 
  قطاع التربيةوالوقاية من الفساد في 

ٌالتربيةٌٌشؤونٌونوفيتش،ٌخبيرةٌدوليةٌفيتالسيدةٌليتيسياٌان

  ممارسات جيدة ودروس مستفادة من التجارب المقارنة في إدماج الحكامة الرشيدة
 ومكافحة الفساد في المناهج التربوية 

ٌالفسادٌمكافحةشؤونٌوق،ٌخبيرٌدوليٌفيٌالدكتورٌمحييٌالدينٌت

  في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  التربيةقطاع دور مقترحات لتفعيل 

ٌلمحاربةٌالرشوةٌالمغربيةجمعيةٌالعضوٌبي،ٌالدينٌأقصٌالسيدٌعز

 شانق 
 

 استراحة 00.00 – 09.90
 

 الجلسة الختامية 00.90 – 00.00

    .ٌالمستقبلبتقديمٌأبرزٌخالصاتٌاليومٌالدراسيٌوتحديدٌخطواتٌمتابعةٌممكنةٌ: فهدال

  الخالصات ومالحظات ختامية 

ٌالسيدٌيونسٌبنعقي،ٌمديرٌالميزانيةٌوالشؤونٌالعامة،ٌوزارةٌالتربيةٌالوطنية

ٌياسينٌفوق ٌأحمد ٌللوقايةٌاإلستراتجيةٌوالدراسات،ٌقطبٌمديرٌ،ٌءراالسيد ٌالمركزية الهيئة
ٌالرشوةمنٌ

ٌالمغربفيٌٌ،ٌبرنامجٌاألممٌالمتحدةٌاإلنمائيالمساعدٌالسيدةٌأيشانيٌالبي،ٌالممثلٌالمقيم
 

 الغداء 00.90
 

*** 

 


