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 إلى
 السيد رئيس تحرير جريدة الناس 

  

 : الرد على مقال صحفً الموضوع

الرباح يخرج دفاتر تحت عنوان "  4235نوفمبر  31لٌوم الجمعة  3425نشرت جرٌدة الناس فً عدد 
 ."جرف الرمال متعارضة مع المشروع الملكي أليوتيس

 : ٌلً ما الوطنً العام للرأي نوضح خاطئة، معلومات من المقال تضمنه لما واعتبارا

 مع بشراكة الرمال مادة على والطلب العرض حول 4222 سنة دراسة أعدت ستٌكواللوج والنقل التجهٌز وزارة أن -
  المكلفة  والوزارة التصحر، ومكافحة والغابات للمٌاه السامٌة المندوبٌة البحري، والصٌد الفالحة وزارة الداخلٌة، وزارة
. سنوٌا  مكعب متر ملٌون 42 ٌقارب ما إلى  العمومٌة واألشغال البناء قطاع  حاجة خاللها من تبٌن البٌئة، و بالمٌاه
 واالستغالل النهب من الساحلٌة الكثبان رمال لمقالع وحماٌة الرمال مادة من القطاع لهذا المتزاٌدة للحاجة  وتلبٌة

 الكثبان رمال عن بدٌلة حلول إلى اللجوء ضرورة إلى الدراسة وخلصت بسواحلنا، بٌئة كوارث ٌخلف الذي العشوائً
 . البحرٌة الرمال استعمال الحلول هذه أهم من الساحلٌة،

 الستخراج  تقنٌا و بٌئٌا المؤهلة المواقع لتحدٌد ودراسات أبحاثا الوزارة أنجزت والطلب العرض  دراسة مع موازاة -
 تقنٌات باعتماد البحري الصٌد فً للبحث الوطنً والمعهد البحري والصٌد الفالحة وزارة مع بتنسٌق البحرٌة الرمال

 للساحل والبٌئً  البٌولوجً الجانب االعتبار بعٌن آخذة به، المتواجدة والعمق الرمال كمٌة تحدد متطورة جٌوفٌزٌائٌة
 .المغربً

 ورمال البحرٌة الرمال الستعمال إستراتٌجٌة بوضع المتعلقة الطرٌق خارطة على و المنجزة  الدراسات  هذه على بناء -
 والسٌد والنقل التجهٌز وزٌر السٌد طرف من علٌها التوقٌع تم والتً  المعنٌة الوزارٌة القطاعات مع بتنسٌق  التفتٌت
 ملٌون ثالثون 4234 سنة ناهزت والتً الرمال مادة من المتزاٌدة الحاجة لتلبٌة و  4233 سنة أواخر فً الداخلٌة وزٌر
 البحرٌة الرمال الستخراج  رخص لمنح العروض طلبات عن ستٌكواللوج والنقل التجهٌز وزارة  أعلنت  مكعب، متر
 نهائٌة تصبح أن ٌمكن ال والتً للرمال، ونهبا  استهالكا األكثر للمناطق المحاذٌة األطلسً الساحل على مواقع أربع فً
 التً و البٌئة على التأثٌر بدراسة المتعلق  25-34 القانون لمقتضٌات طبقا البٌئٌة الموافقة قرار على الحصول بعد إال

 .البحري الصٌد قطاع فٌها بما المعنٌة الوزارٌة القطاعات من والمكونة  البٌئة على التأثٌر بدراسة المكلفة اللجنة تسلمها

 الصٌد فٌها ٌمنع التً والمناطق رسمٌا المحمٌة المناطق مع تتقاطع التً بالمواقع ٌتم لن البحرٌة الرمال  استخراج أن -
 .ألٌوتٌس لمخطط طبقا البحري

 لمجموع اإلجمالٌة المساحة من 31222 على 3 نسبة تتجاوز ال البحرٌة الرمال باستخراج المعنٌة المواقع مساحة أن -
 .اإلقلٌمٌة المٌاه

 تعملوا أن نتمنى الموضوع، بهذا المتعلقة بالمعطٌات علما وإحاطته الوطنً العام الرأي تنوٌر الرد بهذا نود وإذ
 .                  جرٌدتكم عدد فً التوضٌحات هذه نشر على

 والســــــــــالم التحٌات خالص بقبول وتفضلوا
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