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 بيان حقيقة
 

ثر تداول  حدى الجرائد على ا  تعرض مسؤولين بمديرية القنيطرة " يزعم لمقال الورقيةا 
ي العام الوطني للرأ   منها وتوضيحا "لضغوطات كبيرة من أ جل تفويت قطعة أ رضية لمنعش عقاري

ي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العال فا ن ،ا لكل المغالطاتودرء
 : تقدم التوضيحات التالية

 دارية دقيقة، حيث ت دارة عمل المصالح المختصة للوزارة ابل  يخضع رفع اليد لمسطرة ا 
المركزية على مراسلة ال كاديميات الجهوية ل بداء الرأ ي بخصوص جميع الطلبات 

قليمية أ و ال كادي  المتوصل بها، ميات الجهوية بما في ذلك الواردة على المديرايت ال 
لرفع اليد المعنية تلتئم اللجنة المركزية  لتربية والتكوين، وبعد التوصل برأ ي ال كاديميةل 

أ ن توفد  ال خيرة متوصل بها، كما يمكن لهذهللبت في الطلب بناء على المعطيات ال 
ذا تبي لى عين المكان ا   ن لها أ ن هذه المعطيات غير كافية؛لجنة تقنية ا 

 ل ن العقار موضوع المقال هو  ،تفويتبعملية  ل يتعلق ال مرفالمقال  ما ورد فيخالفا ل
متر مربع  0777في ال صل في ملكية المعني ابل مر، كما أ ن مساحته ل تتجاوز 

 ؛وليس هكتارا كما جاء في المقال

  اليد من المالك، عملت المصالح المركزية ابلوزارة على بطلب رفع فور التوصل
بداء رأ يها  -سال -لجهة الرابطمراسلة ال كاديمية الجهوية  القنيطرة بخصوص العقار ل 

يمية عن تعذر الموافقة على في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خاللها ال كاد
 الطلب؛

 ة تقنية خيرة شككيل لجنال   ، قررت هذهد عرض الملف على اللجنة المركزيةبع
 لتعميق البحث في الموضوع؛

  لى قليمية ابلقنيطرة، وخلص تقريرها ا  لى المديرية ال  قامت لجنة تقنية مركزية بزايرة ا 
تأ كيد الموقف المعبر عنه من طرف ال كاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في 

 الحتفاظ ابلتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد.

ذ تنفي وا ليها أ عالهلوزارة ا  نها  ،أ و رفع اليد عنها خبر تفويت القطعة ال رضية المكار ا  تدعو فا 
لى ضرورة التأ كد من صحة المعلومات  وسائل العالم، المرئية والمسموعة والمكتوبة واللكترونية، ا 

في حق كل من روج فسها ابلحق في المتابعة القضائية تحتفظ لن كما أ نها ومصداقية مرجعيتها قبل النكر 
 أ خبارا زائفة قد تكون لها تداعيات سلبية على القطاع. 

 

 


