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 بالغ توضيحي
 

ثر ما  يميات الجهوية لحة لفائدة الأكادمص س ياراتبرانمج اقتناء بخصوص  بعض المنابر ال عالمية تداولتهعلى ا 
لعالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتعليم ا، فا ن وزارة التربية الوطنية بقطاع التربية الوطنية والتكوين للتربية

 : ي العام التعليمي والوطني تقدم التوضيحات التاليةنويرا منها للرأأ ت 

ن   - لقتناء التي تتوفر فيها شروط القتصاد في ثمن االس يارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة الس يارات ا 
، غرضمول عالقة لها البتة بطراز الس يارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل وفي كلفة التس يير والصيانة، 

 ؛  دون التأأكد من صحة الخبر ،المنابر ال عالمية من طرف مجموعة من تداولهاو 

لس تقالل مؤسسات عمومية تتمتع ابلشخصية المعنوية وابا ن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابعتبارها  -
بما فيها الترخيص  ،والتي تمر عبر المساطر ال دارية والقانونية المعمول بها التي تقوم بعملية القتناء ، هيالمالي

 صالح ال دارة؛ صادقة وزارة القتصاد والمالية وا  المس بق للس يد رئيس الحكومة وم

ل عند ربية والتكوين كاديميات الجهوية للتالأ  ل تلجأأ  - لى تجديد أأسطول الس يارات ا  القصوى، وبعد  الضرورةا 
ن م فيما يخص مجموعةصالح، وهو ما ابت يطرح كاانت الأخرى المتاحة من صيانة وا  استنفاذ كافة ال م

من كلفة ومقلق اد بشكل حالس يارات، ابلنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع 
صالحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر   شروط السالمة من جهة أأخرى؛ س تعمليهالم صيانتها وا 

مجموعة  اتفرضه ةرتفعمبوتيرة تس تعمل ال قليمية س يارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديرايت  -
ارا النفوذ الترابيي لهذه المصالح الجهوية وال قليمية، وكذا اعتب بشكل خاص ا لى شساعة ترجع التي عواملال من

والتي تفرض على  ،طبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالحل   وكذالصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، 
لى المؤسسالمسؤولين القيام بتنقالت مس تمرة، وخاصة في ا طار الزايرات الميدانية التفقدية   التعليمية ات ا 

مؤسسة لكل  431في المتوسط  يبلغ عددهامنها ابلوسط القروي، والتي  %55التي يوجد حوالي  العمومية
قليمية،  المتحاانت  لى تنظيموال شراف ع، المعتمدةتنزيل وتتبع المشاريع  كما تس تعمل هذه الس يارات فيمديرية ا 

 ؛     والتدبيرية وغير ذلك من العمليات ال شرافية ،ال شهادية

  %08 وتيرة الس تعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للس يارات وعلى معدل اس تهالكها، فحوالي -
لى االتابعة  س ياراتمن ال   حيث ،متهالكة أأصبحت الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية لأكاديمياتا 

 ؛كلم 308.888 س ياراتال هذه كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات  .س نوات 48 رهايتجاوز عم

ء هذه هتراا والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب لمأأمورايتابسالمة القائمين حرصا على ضمان  -
حالة عدد منها على تم، ست وتهالكهاالمركبات   هائي عنها؛والتخلي الن  الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ا 

ليها الس يد رئيس الحكومة - بتاريخ  9842/43بموجب المنشور رقم  ،أأما ابلنس بة لس ياسة التقشف التي دعا ا 
طار تنفيذ ميزانية 9898، فهيي تهم الس نة المالية 9842غشت  2 ، 9842، بينما برانمج القتناء مبرمج في ا 

مع المصالح المختصة بوزارة  9840لية والذي تم التداول في شأأنه في الندوات الميزانياتية أأواخر الس نة الما
 صالح ال دارة؛وا   القتصاد والمالية

نها  ذ تقدم هذه التوضيحات، فا  لى  تجدد دعوتهاوالوزارة ا  المتعلقة ل الأخبار في تناو الدقة  توخيالمنابر ال عالمية ا 
   تأأويل مغرض. سوء فهم أأو لأيتفاداي  ، وذلكنشرهاابلمنظومة التربوية قبل 


