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  )2010أكتوبر  19( 1431ذو القعدة  10الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
ن أشن، اخلليفة اخلامس لرئيس املستشار السـيد عبد الرحام: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
        . ا>لس

واFقيقة اخلامسة ، ابتداء من الساعة ةسـبع وعرشون دقيق: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .مساء السادسة وامخلسني

يتعلق  رمق 06.10 اFراسة والتصويت عىل مرشوع قانون: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  .بإحداث الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر األراكن

 ----- ----- ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- --------- --------- ---------    

  :ن أشن، رئيس اجللسةن أشن، رئيس اجللسةن أشن، رئيس اجللسةن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحاماملستشار السـيد عبد الرحاماملستشار السـيد عبد الرحاماملستشار السـيد عبد الرحام
  . أعلن عن افتتاح جلسة الترشيع

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
خيصص ا>لس هذه اجللسة لnراسة والتصويت عىل مرشوع قانون 

يتعلق بإحداث الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر  06.10رمق 
  . جملس املستشارين طبعا من جملس النواباألراكن، وهذا النص حمال عىل

وأعطي اللكمة للحكومة لتقدمي هذا املرشوع، تفضلوا السـيد الوزير 
  .إىل املنصة لتقدمي هذا املرشوع

وزير وزير وزير وزير نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد ((((السـيد منصف بلخياط، وزير الشـباب والر�ضة السـيد منصف بلخياط، وزير الشـباب والر�ضة السـيد منصف بلخياط، وزير الشـباب والر�ضة السـيد منصف بلخياط، وزير الشـباب والر�ضة 
        ::::))))الفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحريالفالحة والصيد البحري

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

�لنيابة عن السـيد عزيز أخنوش وزير الفالحة، يسعدين أن أقدم لمك 
يتعلق بإحداث الواك] الوطنية لتمنية مناطق  06.10مرشوع قانون رمق 

  .الواحات وجشر األراكن
فقد مت وضع هذا املرشوع تنفيذا للتعل�ت السامية لصاحب اجلال] 

د السادس نرصه هللا وأيده، ا�ي أمر احلكومة بإحداث واك] امل� محم
  . وطنية، تناط هبا �مة حامية وتمثني فضاءات الواحات وجشرة األراكن

ووفق التمنية املسـتدامة، فهذه الفضاءات اليت تعرف عدة إكراهات 
تسامه يف ضعف اإلنتاجية والقمية املضافة احملصل علهيا، تتوفر عىل 

مش كبرية للتمنية، سـميكن حسن اسـتغاللها من حتسني مؤهالت وهوا
األوضاع ®قتصادية و®جعية للساكنة وجعل هذه املناطق تسامه 

  . بشلك ملموس يف ®قتصاد الوطين

ولهذه الغاية، تضطلع هذه الواك] مبهام إجناز بر´مج شامل للهنوض 
دامة، وذ· من مبناطق الواحات وفضاءات األراكن يف إطار التمنية املسـت

خالل التنسـيق بني برامج خمتلف القطاعات وخلق الظروف املواتية 
  .لتحقيق ®نسجام بني ½ود مجيع الفاعلني

ويف هذا اإلطار، ستتلكف الواك] حسب خصوصيات لك جمال عىل 
 :اخلصوص، مبا ييل

  العمل عىل حامية وتمنية الواحات وجمال جشر األراكن؛ - 1
والهيلكة السلساليت، إنتاج وتسويق وتمثني  تشجيع ®ستÅر - 2

  منتوجات النخيل وجشر األراكن؛ 
تشجيع البحث العلمي املتعلق حبامية وتمنية األنظمة البيئية لهاذين  - 3

  ا>الني وتمثني املنتوجات؛
ترشـيد وعقلنة تدبري املوارد املائية وتمثيهنا وحماربة التصحر وزحف  - 4

  الرمال؛ 
ات التقنية والبيئية والسوسـيو اقتصادية ذات الصÍ إجناز اFراس - 5

  هبذه ا>االت؛
تنظمي وتأطري الساكنة املعنية من أجل الرفع من قدراهتم اإلنتاجية  - 6

  وحتسني دخلهم؛ 
وأخريا وضع اآلليات املناسـبة لتحقيق تمنية حملية وحتسني ظروف  - 7

  .عيش ساكنة هذه املناطق
رتم، السـيدات والسادة املستشارون وامسحوا يل، السـيد الرئيس احمل

احملرتمون، أن أغتمن هذه املناسـبة �مس السـيد أخنوش ألتقدم خبالص 
الشكر إىل جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، رئيسا 
وأعضاء، عىل ما أبدوه من تفهم وجتاوب مع أهداف ومرايم هذا املرشوع 

  . وموافقهتم عليه �إلجامع
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

اللكمة ملقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية لتقدمي 
  .تقرير اللجنة حول هذا املرشوع، تفضلوا األسـتاذ عمثون

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
يرشفين أن أعرض عىل أنظار جملسـنا املوقر نص التقرير ا�ي أعدته 
جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية خبصوص مرشوع قانون 
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بإحداث الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر األراكن  يتعلق 06.10
  . كام أحيل من جملس النواب

تدارست اللجنة هذا املرشوع قانون يف ®جع املنعقد يوم األربعاء 
، برئاسة السـيد محمد كرمين رئيس اللجنة وحبضور السـيد 2010غشت  25

دم عرضا تطرق من عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري، ا�ي ق
خالá إىل معيقات مناطق الواحات وجشر األراكن واملؤهالت اليت تزخر هبا 
هذه املناطق واإلشاكليات اليت توا½ها اقتصاد� واجعيا وبيئيا، مربزا أن 
العناية السامية اليت خصها جال] امل� محمد السادس نرصه هللا لهذه 

ملتكررة جلاللته لها وتنفيذه لعدة املناطق، واليت جتسدت يف الز�رات ا
مشاريع تمنوية عىل األصعدة البرشية و®قتصادية و®جعية والبيئة، 

الواك] الوطنية لتمنية مناطق "توجت بإعطاء تعل�ته السامية بإحداث 
، تضطلع مبهام إجناز برامج شامÍ للهنوض مبناطق "الواحات وجشر األراكن

يف إطار التمنية املسـتدامة، وذ· من خالل  الواحات وفضاءات األراكن
التنسـيق بني برامج خمتلف القطاعات مع السلطات احلكومية والهيئات 
املعنية وخلق الظروف املواتية للتوفيق وحتقيق ®نسجام بني ½ود مجيع 

  . الفاعلني
وأكد السـيد الوزير أن تدخل الواك] يأيت يف إطار مقاربة تشاركية مع 

حلكومية والهيئات املعنية والساكنة، سواء من خالل إجناز القطاعات ا
  . الربامج التمنوية أو الفالحية أو اFراسات والقيام �محلالت التواصلية

كام اسـتعرض من ½ة أخرى اختصاصات و�ام الهيالك املسرية للواك] 
وأساليب تدخلها، من جلنة التوجيه اإلسرتاتيجي وجملس اإلدارة مث املدير 

  .عامال
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
شلكت مناقشة هذا املرشوع قانون فرصة مثن من خاللها السادة 

الواك] الوطنية لتمنية مناطق "املستشارون القرار املليك السايم بإحداث 
، مما سيشلك رافعة للتمنية املسـتدامة يف هذه "الواحات وجشر األراكن

املناطق القروية، وسـيحول القطاع من قطاع تقليدي إىل قطاع عرصي 
  . منظم

واعتربوا أن إحداث هذه الواك] جاء متأخرا �لنظر للوضعية املزرية 
للنخيل وجشر األراكن يف عدة مناطق من اململكة، ويه ثروة هائÍ مل يمت 

  . ا، مما يفرس عدم التنسـيق بني السـياسات القطاعيةحاميهتا وتطويره
كام أكد السادة املستشارون عىل أن إجناح معلية الواك] رهني بوجود 
املاء، ويف هذا السـياق مت التساؤل عن مدى وجود خمطط استرشايف 
ملعاجلة هذه الوضعية من خالل تشييد السدود أمام انعدام البنية التحتية 

ياه السطحية، علام أن اFراسات تثبت أن بالد´ و®قتصار عىل امل 
  . 2012سـتعيش عىل أزمة املاء سـنة 

الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات "كام متت اإلشارة إىل أن دور 
، اليت تعد من أكرب الواكالت احملدثة يف بالد´، ال جيب أن "وجشر األراكن

هيئات املعنية يف إعداد يقترص عىل جمرد تنسـيق مع السلطات احلكومية وال 
وتنفيذ بر´مج التمنية الشامÍ، وإمنا جيب أن يكون حمراك للقطاعات األخرى 
لnفع بعجÍ التمنية يف هذه املناطق، اعتبارا إىل أن لها أبعاد سوسـيو 
اقتصادية وسوسـيو ثقافية وصناعية ميكن أن تسامه يف خلق فرص الشغل 

  . عىل املسـتوى اجلهوي
املطالبة �لعناية �ملوارد البرشية العامÍ يف مناطق  هذا، وقد متت

الواحات وجشر األراكن و®هم �لبحث العلمي، خصوصا أمام وجود لكية 
متعددة ®ختصاصات مبدينة الراشـيدية، أنشئت بتعل�ت ملكية لالعتناء 

  . هبذه املناطق
من وفضال عن ذ·، مت التساؤل عن كيفية معاجلة الرصيد القدمي 

الواحات واسرتاتيجية الوزارة إلحقام الرصيد القدمي �جلديد احملدث من 
طرف الواك]، خصوصا أمام ظاهرة تشتت ملكية األرض والنخيل، وعن 

  . تصور الوزارة للنصوص التنظميية املصاحبة لهذا املرشوع قانون
كام متت اإلشارة إىل رضورة تطوير وجودة المثر واعد التلفيف 

  . فادة من جتارب العديد من اFول يف إطار التعاون اFويلو®سـت
ويف إطار مناقشة املواد، مت التطرق للعديد من املواضيع، اكن أبرزها 
املطالبة بإحداث متثيليات ½وية وإقلميية للواك]، وإضافة رؤساء اجلهات 
ورؤساء امجلاعات احمللية أو من ميثلهم داخل ا>لس اإلداري للواك]، 

®سـتفسار عن العائدات والرسوم الرضيبية اليت ميكن أن حتدث لفائدة و
الواك]، مطالبني بمتثيل املسـتخدمني يف ا>لس اإلداري واعد إحلاق 
املسـتخدمني وفق القوانني اجلاري هبا العمل بدل اعد العمل �لواك] بناء 

  .عن طلب املعين �ألمر
  السـيد الرئيس احملرتم،

  زير احملرتم،السـيد الو 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يف إطار جواب السـيد الوزير، أشار إىل أن دوافع إحداث الواك] يعود 
إىل ما تعرفه املناطق املتواجدة هبا من إشاكليات اكجلفاف، التصحر، 
واعد الساكنة عىل المثر واألراكن مكصدر لnخل، كام أوحض أن هذا 

يروم التمنية الشامÍ من خالل جتميع ½ود ومعل لك  املرشوع قانون
املتدخلني للمسامهة يف تمنية هذه املناطق وعقد اتفاقيات ورشااكت وعقود 
 á و] وامجلاعات احمللية والواك]، مفيدا أن معل الواك] ليسFبرامج بني ا
 أي تعارض أو تناقص أو تداخل مع أي قطاع وزاري، ومربزا أن الواك] لها

دور تنسـيقي ليك تشلك رافعة Fمع املشاريع والتمنية هبذه املناطق، إضافة 
إىل حامية واحات النخيل وجشر األراكن عرب التنسـيق بني خمتلف املتدخلني 

  . يف هذا القطاع
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الواك] "يتعلق بإحداث  06.10وعند عرض مواد مرشوع القانون رمق 
واملرشوع برمته عىل  "الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر األراكن

  . التصويت، وافقت عليه اللجنة بإجامع بدون تعديل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار مقرر اللجنة

وننتقل إىل فتح �ب املناقشة لهذا املرشوع، وأعطي اللكمة ملمثل فرق 
  .األغلبية للتدخل ملناقشـته، تفضلوا السـيد املستشار األخ بلحسان

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتدخل �مس فرق األغلبية يف إطار مناقشة مرشوع قانون 

إحداث الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشرة ، املتعلق ب06.10رمق 
  .األراكن

  السـيد الرئيس،
لقد ظلت الواحات لقرون تلعب دورا رئيسـيا يف �رخي املغرب رمغ 
الظروف املناخية غري املالمئة، فهـي تشلك ظاهرة منت منذ زمن بعيد 
 لتصبح منوذجا حيتدى به يف ®سـتغالل املسـتدام للموارد الطبيعية عىل

  . األمد البعيد
غري أن هذه املعامل الصحراوية قد أصبحت يف حا] خطرية و�ددة 
�الند�ر يف ظل تواصل اشـتداد الظروف املناخية اليت أصبحت تفرض 

  .أكرث من أي وقت مىض اختاذ تدابري فعا] إلنقاذها وتمنيهتا
ويف هذا السـياق، جاء هذا املرشوع قانون ا�ي يشلك مناسـبة، نمثن 

ن خاللها القرار املليك السايم بإحداث هذه الواك]، اليت ال ميكهنا إال أن م
حتول هذا القطاع من قطاع تقليدي إىل آخر عرصي ومنظم، ويه مبادرة 
تعكس العناية السامية اليت خيص هبا جال] امل� نرصه هللا هذه املناطق، 

عىل عدة مشاريع  واليت جتسدت يف الز�رات املتكررة جلاللته لها، وإرشافه
  .تمنوية هبا عىل األصعدة البرشية و®قتصادية و®جعية والبيئية

كام أن بالد´ أدرجت الواحات مضن أولو�ت ا�طط التمنوي 
®قتصادي و®جعي، �عتبارها درعا منيعا يف موا½ة التصحر وندرة 

 هذه املياه وزحف الرمال، ومصدرا �ام من مصادر عيش الساكنة يف
  .املناطق

ويف هذا الصدد، شلك إحداث هذه الواك] فرصة مواتية إلعادة 
®عتبار لهذه املناطق وتمثني منتوجاهتا الفالحية، خاصة قطاع النخيل 
واألراكن، والرفع من إنتاج المتور، وإعادة إعامر الواحات التقليدية، وذ· 

´ت ال حميد عهنا يف أفق حامية الفضاءات الهشة للواحة، �عتبارها ضام
للمحافظة عىل التواز´ت اإليكولوجية من أجل تمنية منسجمة لالقتصاد 

  . ®جعي، مالمئة للواقع اإلنساين والبييئ لهذه املناطق
  السـيد الرئيس احملرتم، 

إن هذه الواك] سـتضطلع مبهام إجناز برامج شامÍ للهنوض مبناطق 
ة املسـتدامة، وكذ· التنسـيق بني الواحات وجشرة أراكن يف إطار التمني

برامج خمتلف القطاعات احلكومية والهيئات املعنية وخلق الظروف املواتية 
  . لتحقيق ®نسجام بني مجيع الفاعلني

لكننا نثري انتباه احلكومة إىل أن جناح معل هذه الواك] رهني بوجود 
د الصغرية املاء، ويف هذا السـياق نؤكد مرة أخرى عىل رضورة بناء السدو 

واملتوسطة والتلية، ورضورة معل احلكومة عىل بلورة خمطط استرشايف 
ملعاجلة هذه الوضعية، وكذ· رضورة ®هم �لبحث العلمي، خصوصا يف 

  . ظل وجود لكية متعددة ®ختصاصات مبدينة الراشـيدية
ونظرا ألمهية هذا املرشوع، فإننا يف فرق األغلبية نصوت عليه 

  . �إلجياب
  . والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار

وأعطي اللكمة اآلن للسـيدة املستشارة فريدة النعميي عن فرق 
  . املعارضة، تفضيل السـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  . والسالم عىل أرشف املرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة

  السـيد الرئيس احملرتم، 
  السـيد الوزير، 

  السادة املستشارين احملرتمني، 
يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا] واملعارصة ألعرب عن موقف 

يتعلق بإحداث الواك] الوطنية  06.10فريقي خبصوص مرشوع قانون رمق 
  . لتمنية مناطق الواحات وجشر أراكن

ة، سـيدي الرئيس، البد من اإلشارة إن هذا املرشوع قانون �لرمغ بداي
من أمهيته اإلسرتاجتية واآلفاق الواعدة اليت سـيفتحها، فإنه مع ذ· 
ولألسف الشديد جاء متأخرا بعض اليشء عن وقته، وذ· �لنظر 
للوضعية املزرية اليت أصبحت تعاين مهنا أغلب واحات النخيل وأجشار 

عديد من ربوع اململكة �لرمغ من أمهيهتا الغذائية األراكن يف ال
و®يكولوجية، ولوال العناية املولوية املوصو] لهذه املناطق والز�رات 
املتكررة اليت يدشـهنا صاحب اجلال] نرصه هللا ملا خرج هذا املرشوع 

  . قانون إىل حزي الوجود
  سـيدي الرئيس، 
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هام إىل حزي الوجود بقدر ما إمنا بقدر ما نمثن إخراج هذا املرشوع ال 
نشدد عىل رضورة توفري لك الظروف املادية والبرشية املالمئة إلجناحه 
ومتكينه من أداء األدوار املنوطة به كرافعة للتمنية وإطار فعال للتمنية 

  .املسـتدامة
ومن هنا، فإننا نركز ونلح يف فريق األصا] واملعارصة عىل رضورة 

فة اإلماكنيات حىت ال تتحول إىل مؤسسة متكني هذه الواكالت من اك
صورية ال تصلح ليشء إال Fر الرماد يف العيون، والقول بتوفر إطار قانوين 

  .غري مفعل
  سـيدي الرئيس،

لقد أثبتت مجموعة من التجارب أن العديد من املؤسسات العمومية مل 
ت يكتب لها القيام بأدوارها نظرا لتضارب وتقاطع اختصاصاهتا مع مؤسسا

معومية أو القطاعات الوزارية األخرى، مفن هنا يأيت منبع التخوف من أن 
تصبح هذه الواك] يه األخرى جمرد رمق إضايف أو أداة للتنسـيق فقط بني 
خمتلف القطاعات الوزارية، وليس كام أريد لها من خالل هذا املرشوع من 

  .واتأن تكون آلية وحمراك حقيقيا لnفع بعجÍ التمنية وخلق الرث 
  السـيد الرئيس،

إننا بإ�رتنا هذه املالحظات اجلوهرية يف فريق األصا] واملعارصة 
خبصوص مواد هذا املرشوع قانون، ال نسـهتدف تسفهيه أو إفراغه من 
حمتواه النبيل، وإمنا جندد حرصنا عىل رضورة متتيع املؤسسات وتوفري لك 

  . الظروف املواتية إلجناحه وتوفيقه
طق، وانسجاما مع قناعاتنا وخطابنا مكعارضة مواطنة ومن هذا املن

وبناءة وفاعÍ، فإننا صوتنا �إلجياب لصاحل هذا املرشوع، آملني أن تفي 
احلكومة مرة أخرى �لزتاماهتا وأن تسامه جبدية يف إجناح مشاريعها وأن ال 
تعلق فشلها عىل عرقÍ مزعومة من املعارضة أو عدم اخنراطها اإلجيايب يف 

  . وراش الوطنية الكربى اليت نؤمن هبا ونمثهنا ونسعى جاهدين إلجنا$ااأل
  . والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  .وشكرا للجميع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيدة املستشارة

وننتقل إلعطاء اللكمة للسـيد املستشار األسـتاذ دعيدعة عن الفريق 
  .الفيدرايل، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة املستشارون،
  السـيد الوزير،

يرشفين أن أتدخل �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واFميقراطية ملناقشة 
الواك] الوطنية لتمنية مناطق "املتعلق بإحداث  06.10مرشوع القانون رمق 
  . "الواحات وجشرة أراكن

وهو مرشوع ذو أمهية �لغة نظرا ألنه هيم يف اجلانب املتعلق مبنطقة 
أقالمي، مكناس �فياللت، اجلهة الرشقية، مراكش  10الواحات أزيد من 

أقالمي يف مناطق  10�نسـيفت احلوز، سوس ماسة درعة، لكممي السامرة، و
 مراكش، �نسـيفت، احلوز، سوس ماسة، درعة، لكممي، السامرة،: األراكن

ألف  195ممتدة يف جماالت جغرافية شاسعة، تصل مساحهتا إىل حوايل 
  . من الرتاب الوطين %26، أي ما ميثل 2لكم

ويف البداية، امسحوا يل أن أعرب عن ختوفنا كفريق فيدرايل من التقلص 
املهول يف معدل التشجري ا�ي ال يتعدى عىل املسـتوى الوطين سوى 

حافظة عىل التوازن البييئ ، وهو معدل يظل غري اكيف للم8%
واإليكولو*، �عتبار أن املعدل األمثل لتحقيق هذه الغاية يرتاوح ما بني 

  . %20و 15
كام نغتمن هذه املناسـبة للتأكيد عىل أن بالد´ يف حاجة ماسة إىل برامج 

والتحمك يف التعرية  مندجمة للحد من مسـتوى تدهور الغطاء الغابوي
واجنراف الرتبة والرفع من مسامهة مناطق الواحات، وجعلها تسامه يف 
حتسني مسـتوى ورشوط العيش للساكنة ا>اورة لها، فضال عن انعاكس 

  .قميهتا املضافة عىل لك أرجاء البالد
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

ن تراجعا من حيث املساحة والكثافة، إذ أن لقد عرفت غابة األراك
هكتار يف السـنة،  600املساحة املكسوة ترتاجع يف املتوسط مبا يزيد عن 

وذ· نتيجة ®سـتعامل غري املعقلن سواء لغابة األراكن أو لواحات النخيل، 
وعدم تأطري وتكوين املسـتفيدين عىل املسـتوى ®جعي والتقين، وذ· 

تع حبق ®نتفاع مع احلرص عىل ضامن تسـيري مسـتدمي لت� لمتكيهنم من المت 
املناطق، وهو األمر ا�ي جيب أن تمت معاجلته بأقىص ما ميكن من جناعة 
للحد من اختالل التوازن ما بني الطلب املزتايد والطاقات اإلنتاجية لت� 
املساحات املغروسة، وهو اFور ا�ي نتطلع أن تقوم به الواك] الوطنية 

تمنية مناطق الواحات وجشرة أراكن، وذ· بوضع برامج للحد من التخريب ل 

  . ا�ي تتعرض á غابة األراكن وواحات النخيل
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

اللك يعمل أن بالد´ تتوفر عىل أصناف من المتور ذات جودة عالية، 
املنافسة يف ميكن اسـتغاللها لتلبية حاجيات السوق اFاخيل، كام ميكهنا من 

األسواق اخلارجية، غري أن العناية هبذه الرثوة ظلت حلقبة طويÍ تعمتد عىل 
®رجتال والعفوية، ولوال �ارة الفالحني والساكن ا>اورين للواحات 
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لتدهور اإلنتاج بأزيد من النصف، وما هو موجود من مساحات شاسعة 
إال دليل عىل ت� العفوية صاحلة لهذه األجشار، واليت مل يمت اسـتغاللها بعد 

  . وذ· ®رجتال
و�لتايل، آن األوان لسن سـياسة ´جعة لتمنية الواحات ومناطق 
األراكن بشلك يدمج اجلانب السوسـيو اقتصادي يف تمنية ت� املناطق، 
وذ· بإرشاك الساكنة ا>اورة فعليا يف لك برامج الواك] املسـتقبلية سواء 

  .ت الهتيئة أو التدبري العقالين للمساحات املزروعةف� يتعلق بتحديد تو½ا
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارين، 
  السـيد الوزير،

الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات "يف الوقت ا�ي يمت فيه إحداث 
، تعزتم إحدى املؤسسات العمومية عىل اقتالع أزيد من "وجشرة أراكن

هكتار يف مرشوع توسـيع جتزئة  100جشرة أراكن عىل امتداد  8000
سكنية جبامعة القليعة بعام] إنزاكن آيت ملول، وسـنضع بني أيديمك، السـيد 
الوزير، رسا] مفتوحة مو½ة للسـيد الوزير األول من طرف مجموعة من 
الفعاليات وامجلعيات اليت تطالب فهيا �حملافظة عىل الرصيد النبايت 

عتبارها ثروة فالحية مغربية أصيÍ، وذ· والغابوي، وال سـ� جشرة أراكن �
وهو ما سنتابعه عن كثب  ،للقيام مبا ترونه ملزما للحفاظ عىل هذه الشجرة

  . حىت نتأكد من جدية احلكومة ومدى مصداقية املرشوع ا�ي نناقشه اآلن
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار

وهكذا نكون قد أهنينا مناقشة هذا املرشوع، وحنتفظ �لرسا] لتسلميها 
  .للسـيد الوزير، شكرا

 .مادة 15وننتقل إىل التصويت عىل هذا املرشوع، وعدد مواده 

  :للتصويت 1نطرح املادة رمق 
  .إجامع؛ ال معارض وال ممتنع=  املوافقون
  إجامع؛:  2املادة رمق 
  إجامع؛:  3املادة رمق 

  إجامع؛:  4دة رمق املا
  إجامع؛:  5املادة رمق 
  إجامع؛:  6املادة رمق 
  إجامع؛:  7املادة رمق 
  إجامع؛:  8املادة رمق 
  إجامع؛:  9املادة رمق 
  إجامع؛:  10املادة رمق 

  إجامع؛= املوافقون : 11املادة 
  إجامع؛= املوافقون : 12املادة 
  إجامع؛:  13املادة 
  إجامع؛:  14املادة 
  .إجامع:  15املادة 

  : أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
  .اإلجامع؛ ال معارض وال ممتنع= املوافقون 

ويتعلق  06.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .�إلجامع "الواك] الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر األراكن"بإحداث 

 .شكرا للجميع عىل مسامهتههكذا نكون قد أهنينا، ونرفع هذه اجللسة، 


