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طار هذا امليثاق يندرج  اتداملبادئ والقواعد الأخالقية واملهنية، اليت يتعني عىل الس ي مجموعة منحتديد  يف ا 

قلمييني املديرات واملديرين والسادة ، مملهاهم ممزاولهتعند  اهب التقيد بوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين ال 

ىل  ىل بادئ احلاكمة اجليدةم  تكريسوهيدف ا  ىل ربط املسؤولية اتدبري الشأأن وترش يد  ختليق اليت تسعى ا  لعام وا 

 ترس يخ ثقافة الانامتء للقطاع.و  ابحملاس بة،

داري عترب مبثابة تعاقد أأخاليقكام ي  قلمييني واملديرات واملديرينبني الوزارة  وا  مببادئه مدى الالزتام   اعامتدسيمت، ال 

 املسؤولني.و  املسؤولت لهؤلءمكعيار من املعايري الأساس ية لتقيمي الأداء املهين  وقواعده

 

 

 )ة( ال قلميي)ة( مبا ييل:املديرد الس يد)ة( تنفيذا ملقتضيات مبادئ وقواعد هذا امليثاق، يتعه

 املنظمة  هنيةوامل  تختلف الضوابط ال داريةمب  والالزتام واجبات،القوق و احل ر  عىل التالزم بنياحل

كون يول قبل أأن أأ  )ة(موظفا ه)ها(للوظيفة العمومية معوما، ولقطاع الرتبية الوطنية خصوصا، ابعتبار 

 ؛)ة(مسؤول

 احلياد والشفافية واملمتثةل يف احرتام القانون و ، اليت جاء هبا دس تور اململكةبادئ احلاكمة اجليدة مب  الالزتام

والزناهة واملصلحة العامة، وضامن املساواة وال نصاف بني املواطنني، والاس مترارية يف أأداء اخلدمات، 

عامل معايري اجلودة واحملاس بة واملسؤولية، واحرتام املبادئ والقمي    ؛ها ادلس تورادلميوقراطية اليت أأقر وا 

 ىل ترس يخ احلاكمة اجليو  برامج الوزارة فعالية يفجدية و بلك  الاخنراط دة، الربامج احلكومية الرامية ا 

عادة الثقة بيهنا واملواطن، وحماربة الفساد يف تدبري الشأأن العام، والارتقاء ابملرفق  صالح ال دارة، وا  وا 

ىل مس توى النجاعة وال  دمة املواطنني؛املطلوبة خلفعالية واملردودية العام ا 

  ؛امليثاق املغريب للمامرسات اجليدة للحاكمة املضمنة يف اجليدةاحلاكمة  قتضياتالتقيد مب  

 ىل نتاجئ ترمجهتا  يفيف حتقيق أأهداف املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، ووالفعال تام ال  الاخنراط ا 

قلميي واحمليل ملموسة  ؛عىل املس تويني ال 

 ؛ر  عىل احرتام الزمن ال داري والزمن الرتبوياحل 

 ؛التعلميي، وحتسني املؤرشات الرتبويةخلدمة الشأأن  الاكفيني س الوقت واجلهديكر ت 

  ابلوزارة  يف العالقة ،تنفيذ التوجهيات والقرارات الرمسية للوزارة، وابحرتام التسلسل ال داريالالزتام ب

 داكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين؛لأ ابو
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 اليت  رساتاملام عن لك والابتعاداملهنة،  خالل مزاوةلبفضائل الأخالق، وابلسلوك القومي،  التحيل

 ؛املنظومة الرتبويةاملس بصورة  امن شأأهن

  ل دارية والرتبويةاللياقة يف التعامل، م  تختلف املسؤولني والأطر ابتقيد مببادئ الاحرتام املتبادل، وال ،

قلميية للوزارة،  سواء العامةل مهنا  ؛مييةابملؤسسات التعل  وأأ ابملصاحل املركزية أأو اجلهوية أأو ال 

  ظومة الرتبوية؛م  رشداكء املن ،ممثرتعاون و  ،انفتاح بناءو  ،متبادل واحرتام ،نسج عالقة ثقةعىل  احلر 

 ام أأية بشلك قاط  عن اس تخد والامتناعالعمل، مببدأأ الرس املهين، وابحلفاظ عىل أأرسار  الالزتام

ىل املنظومة الرتبوية، أأواملهمةحبمك  ،علهيا أأمكن الاطالع أأو احلصولمعلومات   ، بشلك قد ييسء ا 

ملنوطة المسؤوليات واملهام ل لأغراض خشصية، أأو لأهداف أأخرى ل متت بصةل  يمت اس تعاملهان أأ 

 ؛به)ها(

  قلميية، مالية داكنت أأم ما للمديريةيد للموارد املتاحة عىل التدبري املعقلن والرش   احلر جعل و دية، ال 

لك اس تعامل لها معلال ومربرا، ومرتبطا بتقدمي خدمة تربوية ذات فائدة، يف احرتام اتم للترشيعات 

 والتنظاميت اجلاري هبا العمل يف جمال تدبري النفقات العمومية؛

  احلصول وأأ  خارجا عن الضوابط واملساطر املهنية اجلاري هبا العمل، ة منفعة خشصيةأأيجتنب حتقيق 

من أأية هجة داكنت، خارجا عن املناف  والامتيازات اخملوةل حبمك و ، عىل امتيازات من أأي نوع داكنت

  القانون؛

 شارت والأداكدميية اجلهوية بشلك ابت عن اس تعامل وسائل ادلوةل الامتناع لأغراض  )ها(هاملوضوعة رهن ا 

 خشصية )س يارة املصلحة، وسائل العمل، ...(؛

 تؤثرقد  ية عالقات أأو سلوداكتأأ جتنب و عامالت ال دارية، ابحلياد التام، املقرارات و ال، يف لك التحيل 

 نيالأساس ي نيخدمة الصاحل العام واملصلحة الفضىل للمتعمل املعيار  وجعل، القرارعىل اس تقاللية 

لس ياس ية أأو ا من لك الاعتبارات ، يف ذكل،م  التجرد، املهنية الترصفاتو  امرساتاملللك  نياملوهج

 اليت ل تدخل يف مصمي املهمة التعلميية والرتبوية؛ الأمورالنقابية أأو غريها من 

 ر  عىل ضامن الاس تفادة العادةل واملنصفة واملتاكفةة من فر  التعمل بني تختلف الأطفال وبني احل

قلميية،  للمديريةتختلف املناطق اجلغرافية التابعة للنفوذ الرتايب  ىل معطياتيف ابلستنادال    ذكل ا 

اس بة برجمة البناءات ة مبنة اعتبارات ل تربوية )وخاصأأياخلريطة املدرس ية والرتبوية الرش يدة، بعيدا عن 

 توفري النقل املدريس، ...(؛و تقدمي خدمات ادلمع الاجامتعي، و املدرس ية، 
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  ة ممارسات خترج عن نطاق الضوابط واملساطر القانوني جتاوزات أأو عدم التسرت عىل أأيةعىل  احلر

ق ، يف نطا حاةلرية اليت تتطلهبا معاجلة لكال جراءات الفو  واختاذوالتنظميية اجلاري هبا العمل، 

 ؛املسؤوليات والصالحيات اخملوةل

 عىل  )ى(ولالأ  )ة(الرتبوي )ة(الصورة الالئقة ابملسؤول وتقدميهندام، ال ظهر و امل ر  عىل لياقة احل

 ؛مس توى ال قلمي

 فراغ السكن الوظيفي اخملول  الالزتام قلميي )ة(مديرا (اللمسؤول)ة( بصفته)هاب  فور الانهتاء وذكل  ،)ة(اا 

عفاء أأو من الأس باب )انتقال لأي سبب هذه املهمة شغلمن  هناء همام أأو طلب ا   .تقاعد ...( أأو ا 

 

ن مدى الالزتام وبأأنين عىل عمل بأأ املبادئ والقواعد املذكورة أأعاله،  عىلاطلعت  أأرصح بأأنين أأسفهل،  )ة(أأان املوق

 قيمي أأدايئ املهين. ت  الأساس ية ل رياملعاي س يأأخذ مكعيار منهبا 

 

 رمق التأأجري: .........................  والنسب .................................................................ال مس 

 )ة( ال قلميي)ة( ب .......................................................................................................املدير

 

 

 

 بتارخي:         التوقي :

 

 

 

 

ن ان املتبقيتاستختالن ابلأمر، وتوض   )ة(حداها للمعينا  نسخ أأصلية، تسمل  ثالث حيرر هذا الالزتام يف: ملحوظة

جبهة  اجلهوية للرتبية والتكوين داكدمييةالأ ري للمعين)ة( ابلأمر دلى مصاحل يف امللف ال دا

 ال دارة املركزية للوزارة.و  ......................................................................


