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خباري ثلٍرر  ا 

 
  رش َد بن اخملخار يف ملاء حصفي

ة ة يف املنظومة امرتبًو رساء اجليًو  ا 

 مدخل ب ساس مخحسني حودت املعاع

 

ن اموظنَة امرتبَة وزٍر اغخرب  امس َد امليين وامخكٍو

رساء ب ن ،اخملخار بن رش َد ة ا   ب ساس مدخل املخلدمة اجليًو

 ومذاكمةل مذوازهة منَةح  خلوق وخعوت امخؼومي كعاع تحود مخحسني

  اجلياث. بني

، يف ملاء حصفي غلده حبضور وب برز امس َد اموزٍر
فرباٍر  33اموزٍر املنخدة امس َد خادل امربخاوي ًوم االزنني 

ة ث  ب ن، 3508 املسعرت يف امرؤًة  املبادئفاػل مع خاجليًو
ة،  صلخ وامخدابري ذاث ال ومًو وب ن ثفؼَويا وضٌلن مل 

املاهون اال ظار امللرتخ يف امرؤًة الاسرتاثَجَة نومجوس ال ػىل نورتبَة  مبدى ثعبَق اس متراٍرهتا رىني،
ػادت امثلة يف املدرسة  ن وامبحر امؼومي، وضٌلن امخؼبئة امشامةل نومجمتع املدين من ب خل ا  وامخكٍو

ة رساء احلاكمة اجلَدت يف ثدبري املنظومة، واميت ثؼد ال اكدميَاث اجليًو ن  املغربَة، وكذا اب  نورتبَة وامخكٍو
كوميَة يه الآمَة مخفؼَويا ػىل امنحو ال مثل، ابغخبارىا جس خوغب  ب خذا املس خلبوَة،  ارىاانهتومصاحليا اال 

  .ال بؼاد ادلميوغرافِة وامبَئِة واجملامَة والاكذصادًة واجملمتؼَة بؼني الاغخبار

ة  رساء اجليًو  من اال حراءاث ٍلوػة ، ػرباملخلدمة وب وحض ب ن اموزارت اكهت س باكة يف معوَة ا 
ق من  ، جتسدث يفااختذهت ثأ ظري ٍلوػة من انولاءاث امخواصوَة وامدشاورًة ال ومَة من ظرف فًر

ل  ني خلل شير ب بًر ن 3500املدٍٍرن املركًز ة نورتبَة وامخكٍو ، ػىل صؼَد بؼض ال اكدميَاث اجليًو
ن جل واملصاحل امخابؼة ميا، بغاًة ثلامس ب مه املضااي واملس خج ةداث ذاث امصةل ابملوضوع، وحكٍو  نة مركًز

ة وفق امخلس مي اجليوي اجلدًد اجلاري بو امؼمل، وجلنة  حداج ال اكدميَاث اجليًو ملِادت وثدبع مسار ا 
رساء ال اكدميَاث يف صَغهتا اجلدًدت. ة ل حرب ت امخدابري امؼموَة املخؼولة اب   ثلنَة وفرق معل مركًز
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امخدابري ذاث ظابع كاهوين وىَلكي، من خلل امخؼَُناث اجلدًدت  كٌل اختذث اموزارت ٍلوػة من
، ًضَف ، ذلكلمخفؼَل احلاكمة يف املعاع امكربىاميت ثؼد من امرىاانث  نومدراء وامنواة اال كوميَني،

 ًلوى ىتث املادًة واموروط امخنظميَة  ثوفري اموسائل واال ماكانامس َد اموزٍر، اكن البد من 
ة ب كرب وبؼعاء ب كرب اال صلخ من سةامفاػوون ػىل ممار   .داخل املسم حبافًز

بخكَِف املعاع مع  مرثبعةجساؤالث ممثًل وسائل اال ػلم ػدت كضااي  ىذا وكد المست
ة املخلدمة، خاصة ما ًخؼوق ابموسائل  موروع اجليًو

واملامَة اخملصصة مل اكدميَاث، وكذا  ةانووحسدِكِ
 وحِة،ابملضامني امبَداغاجلواهب املخؼولة 

اال شاػاث املغرضة اميت ثناوههتا بؼض وسائل و 
هخلاالث وامخؼَُناث ال خريت اال ػلم غن  ركَة الا

يف ثفؼَل  س مترار، و ضٌلانث الااميت هظمهتا اموزارت
صلخ،  مشاًرع يف ظل ثؼاكب امرؤًة الاسرتاثَجَة مل 

 احلكوماث.

ب ن اموزارت واغَة مبشالك خار ب شار امس َد بن اخمل  يف مؼرض حوابو ػىل ب س ئةل امصحفِني، و 
ضؼف اموسائل بيف املغرة ال حرثبط ابخلصاص يف املوارد امبورًة ب و ب ن ب زمة امخؼومي و  املعاع،

شاكالث ويهثخداخل فهيا امؼدًد من امؼنارص املرتابعة فامي بُهنا،  ،امبَداغوحِة، بل يه ب زمة مركبة  ا 
يف ادلول   ىت مُس يف املغرة حفسب، بل معروحة امَوم،و صؼبة ومؼلدت  ًضَف امس َد اموزٍر،

 .املخلدمة

صلخ  ىل معق  ،3508-3500وشدد ػىل ب ن ثوصَاث امرؤًة الاسرتاثَجَة مل  ثنفذ ا 
املؼرب  ،ًنيو خوافق مع ملرتحاث امفاػوني امرتبث نسجم و اال شاكمَاث اميت ثواهجيا املدرسة املغربَة، كٌل ث 

مؤكدا ػىل ب ن ثفؼَل  اكمة املعاع ب صبح ًفرض  موزارت ،اث ال خريت اميت ب ظولهتا اورااملشغهنا يف 
ناث حِدت ػادت امنظر يف امامنذح امبَداغوحِة وحؼويا حكون منوموارد امبورًة ػوَنا ثنظمي حكًو  ةواكب، وا 

سامَب ، ومراغَة كذكل، خلصوصَاث لك هجة ومذجاوزت مل  امؼرصاث خعورنوخكنوموحِاث احلدًثة وم 
  .امخلوَدًة يف امخولني

ةوخبصوص  امس َد اموزٍر ب ن ىناك حواهب س خظل مشرتكة بني مجَع  ب فاد، املناجه امرتبًو
ة يف ب حزاء من املناجه ادلراس َة، مشريا يف ذاث  اجلياث، مع ال خذ بؼني الاغخبار اخلصوصَاث اجليًو

ظار املوروع امرتبوي،  0997ب ن امؼرض امخؼوميي اجليوي اكن معروحا منذ س نة  ،امس َاق  ب هوو يف ا 
 واهمنوذح يف مشومَهتا مل ًؼد ممكنا ثو ِد امربامج ِر البد من منوذح حربوي ًامتىش مع احملَط، 

 وامزمن املدريس. امبَداغويج
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ىل ملاًُس مرثبعة  وب ضاف خبصوص املؼاًري وامللاًُس املؼمتدت يف ثوزًع املزياهَاث، ب هنا ختضع ا 
واملؤسساث امخؼوميَة واملوارد  ،خؼومنيوػدد امل  اجلغرافِة، من  ِر املساحة ،خبصوصَة لك هجة

من  بؼض املعاػاث احلكومِة املؼنَة مع مخنس َقب ن اموزارت ثلوم اب ،امبورًة، مشريا يف ىذا اال ظار
ة يف امس نواث امللبةل ىشاشة املناظق ال كرث  رصب خل   .ال غعاهئا ال ومًو

ة ىو منح ال   رساء اجليًو ، وامدس َري ا يف امخدبرياكدميَاث اس خللمَهتوب شار ب ن اميدف من ا 
ة، مؤكدا ب ن اموزارت سدذجو ابغخبارىا مؤسسة معومِة، ظار ثفؼَل اجليًو  حنو منحيا ثدرجيَا، يف ا 

ًة مخحلِق ىذه متكِهنا من مجَع اموسائل املادًة واملوارد امبور املوارد امبورًة مع  امصل ِة يف ثدبري
 .الاس خللمَة

آخر، هفى   وللك ما ٍروح من اخذلالث امس َد اموزٍر  و يف س َاق ب
 املدٍٍرنمعوَة امخؼَُناث ال خريت يف صفوف مدٍري ال اكدميَاث و 
ىل مسعرت ملننة ،ثؼمتد  اال كوميَني، مؤكدا ب ن ىذه ال خريت ختضع ا 

غٌلل مبادئ حاكفؤ امفرص وامشفافِة و الاس خحلاق  ابل ساس ػىل ا 
ب ن اموزارت ثوصوت بثلزة ب سٌلء ابمرتثُب، و ،  وامزناىة والاس خلامة

اكرتاحو ػىل  مت ىو اذلي املخوصل بوامرتثُب هفس غن لك ب اكدميَة، وب ن 
ىل ب نرئُس احلكومة،  نة مل ج شاغرا ل ن انو  ظلسوس ماسة درػة  ب اكدميَة منصب مدٍر مشريا ا 

 خبصوصو. ثلرتخ ب ي امس

الث اميت شابت صفلة امؼخاد ادلًداكخَيك ويف رده ػىل امدساؤالث اميت ب زريث  ول الاخذل 
اموزارت ثنذظر رد اجملوس ال ػىل نوحساابث يف  برمس امربانمج الاس خؼجايل، ب وحض  امس َد اموزٍر ب ن

 ب ن ػىل خوفِة ىذه املضَة، اذلي س َلوم ابملسعرت اميت ٍراىا حصَحة، مشريا وان اجملوس ىوشأ هو، 
جناز وايل املفدش َة امؼامة نووزارت كامت منذ ثؼَُن  وب ن، مايل  معوَة افذحاص 355و ػىل اموزارت، اب 

حاههتا س بع ثلاٍرر متىناك  ، نونظر فهيا بؼدما مت اموكوف ػىل ػىل اجملوس ال ػىل نوحساابثت ا 
 امخجيزياث وامؼخاد ادلًداكخَيك.صفلاث اخذلالث، من بُهنا موف 

ة ملين امرتبَة وامخكوٍن، ه  وحود ب ي ثفاوضفى امس َد اموزٍر و ول موف ظوبة املراكز اجليًو
دذخذه س ، واموزارت س خحرتم كراراهتا وسُمت ثعبَق ما جورف ػىل ثدبريه، موحضا ب ن احلكومة يه اميت 

حراءاث.   من ا 

 مؼرض وافامس َد مدٍر امشؤون املاهوهَة واملنازػاث  بخلدمي كذكل، ولاء امصحفينومتزي ا
ة املخلدمةيف مع  ثناول اال حراءاث اميت اختذهتا اموزارت رساء اجليًو ؤظرت ميا، واملرحؼَاث امل وَة ا 

 املنخظرت من حتلِليا.وال ىداف وامنخاجئ 
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ىل الاخنراط ومواكبة ورش  ةب ن ثفؼَل اجليًو امس َد املدٍر وب شار  بلعاع امخؼومي هيدف ا 
ة املخلدمة، اجلي رساء ال اكدميَاثو ًو كوميَة وفقاجل  ا  ن ومصاحليا اال  ة نورتبَة وامخكٍو امخلعَع اجليوي  يًو

ىلاجلدًد،  ىل  08لال امسوس من الاهخ وا  ن مع ضٌلن اس متراًرة  ب اكدميَة 03ا  ة نورتبَة وامخكٍو هجًو
 املرفق امؼام.

بخغَري وحمتمي   70.00ومن ب برز ىذه اال حراءاث ػىل مس خوى املؤسسايت، وور املاهون رمق 
ة ن 57.55املاهون رمق  حداج ال اكدميَاث  اجليًو دت امرمسَة ، واملصادكة املايض اب  ن ابجلًر ورتبَة وامخكٍو

ن، واملرسوم املخؼوق  بخحدًد  كامئة  ة  نورتبَة وامخكٍو حداج ال اكدميَاث اجليًو ػىل املرسوم املايض اب 
وملراث ودوائر هفود  امرتايب مل اكدميَاث، وكذا  املصادكة ػىل املراراث  املخؼولة هبَلكة ال اكدميَاث  

ة نورتبَة ن احملدزة وفق امخلعَع اجليوي اجلدًد اجليًو  ، اكمهتامن ب خل امرفع من ب داهئا وحتسني  وامخكٍو
ة واملام  د غن جمالوامفصل بني امليام وامؼموَاث غري املخجاوسة كفصل  جمال املوار   ،َةامشؤون اال داًر

 املدمية. كٌل اكن مؼموال بو يف اميَلكة

ة وكد مكنت اميَلكة اجلدًدت من اغامتد ىَلك 
مصوحة  07ب كسام و 0مندجمة دلَع ال اكدميَاث ثخضمن 

 00ابمنس بة نوصنف ال ول من ال اكدميَاث، وكسمني و
زلزة مصوحة ابمنس بة نوصنف امثاين، كٌل مت اغامتد 

كوميَة امنَاابث سابلا،  ب صناف يف ىَلكة املدٍرايث اال 
 7مصاحل وصنف اثين ًخكون من  9صنف ًخأ مف من 
 مصاحل. 0امصنف امثامر  مصاحل، فامي ٌشمل

وغرفت اميَلكة اجلدًدت ارثفاػا يف ػدد ال كسام  
 يف 86ائة، ويف ػدد املصاحل بنس بة يف امل 07بنس بة 

ة خدًدت مهنا املركز   داًر حداج  بنِاث ا  املائة، وكذا ا 
ة ملفذحاص واملركز اجليوي ملمذحاانث واملركز اجليو اجليوي ملنظومة اال ػلم واموحدت  ي اجليًو

ىل صوحة امشؤون املاهوهَة واموراكة وم نوخوحِو املدريس وامليين ومصوحة ادلمع الاحامتغي، ابال ضافة ا 
كوميَة  مصوحة  امخواصل وثدبع ب شغال اجملوس اال داري، فضل غن اغامتد  جسمَة خدًدت نومصاحل  اال 

كوميَة، مع احلفاظ ػىل هفس كوميَة  غوض هَاابث  ا  امليام  والاخذصاصاث  مل اكدميَاث  ، مدٍرايث ا 
 وامنفوذ امرتابَة .

ع مزياهَاث ال اكدميَاث  ػىل مس خوى امخدبري املايل واملادي،و   كامت اموزارت بخحضري مشاًر
وامواثئق املصا بة ميا بشلك اسدبايق كصد اغامتدىا يف ب كرة الآخال، وكذا  3508برمس س نة 

 واملصاحل امخابؼة ميا. ابس خكٌلل اال حراءاث املخؼولة بفذح  ساابهتا اجلدًدت
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ة  حراءاث ب خرى مخفؼَل اجليًو ب ، ػىل اختاذ ا  ىل ذكل س خؼمل اموزارت يف ال مد املًر ا 
امللاوالث واملوردون )ال اكدميَاث من ب داء مس خحلاث ال غَار متكني ، مهنا  املخلدمة ابملعاع

ػادت ثؼَني رؤساء (واخلدماثَون جليوي واال كوميي، ا ال كسام واملصاحل ػىل املس خوى ،وثؼَني وا 
ة بخؼَني ال غضاء املنخخبني،  ة مل اكدميَاث اجليًو ػداد  ىل خاهبا  واس خكٌلل جشكِل اجملامس اال داًر ا 

كوميَني ك ني واال  ين نومسومني اجليًو ة.برانمج حكًو  صد امرفع من كدراهتم امخدبرًي

ب امؼام ملعاع امصحفي، امسادت اماكثب امؼام ملعاع امرتبَة اموظنَة واماكث انولاء  رض 
ن امليين ة وب غضاء دًوان امس َدٍن نووزارت، امؼامان واملفدشان امخكٍو  وبؼض مدٍري املصاحل املركًز

 اموزٍٍرن.

 


