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  إلى

 السيد مدير جريدة المساء

 

  .3131نونبر  31حول المقال الصادر بجرٌدة " المساء " ٌوم األربعاء   : الموضوع

، مقاال تحت عنوان 3131نونبر  31" فً عددها الصادر ٌوم األربعاء ''المساءنشرت جرٌدة 

، وتصحٌحا للمعطٌات "التجهيزتوقف بناء الميناء الجديد في آسفي يخلق جدال في وزارتي الداخلية و"

 : للرأي العام الوطنً نوضح ما ٌلًالواردة به وتنوٌرا 

من أن الوزارة أنجزت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع وفق المعاٌٌر التقنٌة  المعمول بها دولٌا و -

على خبرة الفرٌق الذي طرف مكاتب للدراسات تم اختٌارها استنادا على  تجربتها فً المجال المٌنائً و

 .أشرف على إنجاز هذه الدراسات

، 3131مارس  31أن أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم لم تتوقف منذ اإلعالن عن انطالقها بتارٌخ  -

، رغم 13%وقد وصل تقدم األشغال األولى المتعلقة  بالتجهٌزات التحضٌرٌة لورش المٌناء نسبة تناهز 

منها موالج الصعوبات المرتبطة برفض مالكً األراضً، التً ٌشملها موقع الورش وتلك التً تمر 

الحاجز الرئٌسً، تسلٌمها لإلدارة رغم  إشعارهم وبحضور السلطات المحلٌة بالمقتضٌات القانونٌة 

من  01الجاري بها العمل و إبالغهم قانونا بقرار االحتالل المؤقت لها وفقا لما ٌنص علٌه الفصل 

المتعلق بنزع  1132م بتنفٌذ القانون رق 3323 ماي 6الصادر فً  312313.0ٌف رقم الظهٌر الشر

الملكٌة ألجل المنفعة العامة و االحتالل الِمؤقت، على  أنه لإلدارة الحق فً الحٌازة المؤقتة لألراضً 

عن طرٌق االحتالل المؤقت، وهو ما تم بالفعل فٌما ٌخص العقارات الالزمة لبناء تجهٌزات ورش  

متعلقة باألعمال التحضٌرٌة إلنجاز الورش  ذلك بصفتهامٌناء آسفً الجدٌد و موالج حاجزه الرئٌسً و

 كما ٌنص علٌه الفصل السالف الذكر.

http://www.equipementransport.gov.ma/
http://www.equipementransport.gov.ma/


 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT  

DU  TRANSPORT  ET DE 

 LA LOGISTIQUE 

     

 

 

 

 

  المملكة المغربية

والنقل سوزارة التجهي  

 واللىجستيك

 

 
 Quartier administratif B.P 597 Rabat-Chellah   شالة-الرباط 597الحي االداري ، ص. ب 

 Fax : 212 5 37   79 37 76: الفاكس  -Tél :  212 5 37 68 41 74/75/76:  الهاتف

www.equipementransport.gov.ma  :web Site 

  

، وهو األجل 3131أن أشغال بناء المٌناء الجدٌد آلسفً تتم وفق عقد محدد األجل، أي فً متم سنة  -

الذي تم التوافق علٌه سابقا مع المكتب الوطنً للماء والكهرباء الذي ٌشرف على إنجاز مشروع  

 الحرارٌة  التً سٌتم تزوٌدها بالفحم الحجري المستورد عبر هذا المٌناء.المحطة 

أن المساحة الالزمة إلنجاز التجهٌزات التحضٌرٌة  للورش والطرق المؤدٌة إلى الحاجز الرئٌسً،   -

من المساحة اإلجمالٌة الخاصة  01 %، أي ما ٌناهز نسبة هكتار منها  33هكتار تمت  حٌازة   3.تبلغ 

 33لتجهٌزات التحضٌرٌة، .بٌنما توجد مسطرة حٌازة األراضً الباقٌة، البالغة مساحتها كذلك بهذه ا

 ، فً مراحلها األخٌرة.هكتار و التً هً فً ملك الخواص

القتناء األراضً الواقعة داخل محٌط الحرم المٌنائً لهذا المشروع، والتً تقدر مساحتها أن الوزارة و -

ت مسطرة نزع الملكٌة  حٌث أن مقرر التخلً الخاص باألراضً المشمولة هكتار تقرٌبا، سلك 311فً 

، بغاٌة إجراء البحث إحدى الجرائد الوطنٌةبهذا المشروع ٌوجد حالٌا قٌد النشر بالجرٌدة الرسمٌة و

اإلداري القانونً مدته شهران وذلك بمكاتب الجماعة المعنٌة فً أفق استرسال المسطرة برمتها فً 

 لباقٌة مستقبال.مراحلها ا

حقوق المالكٌن المعنٌٌن من جهة ذلك حفاظا على أن الوزارة حرٌصة على تتبع المساطر القانونٌة و -

ضمانا لما فٌه مصلحة المشروع من جهة أخرى، ولم ٌسبق لها قط ان استولت على األراضً خارج و

 أسلوب القانون.

و علما بالمعطٍات المتعلقة بيرا المٌضٌع، نتمنى ًإذ نٌد بيرا الرد تنٌٌر الرأي العام الٌطنً ًإحاطت

 أن تعملٌا على نشر ىره التٌضٍحات فً عدد جرٌدتكن.

  وتفضلوا بقبول خالص التحٌات والســــــــــالم.

http://www.equipementransport.gov.ma/
http://www.equipementransport.gov.ma/

