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 مجلس المستشارين 

  األمانة العامة

        مصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

  

  

  

  
        

        ::::رئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسةرئيس الجلسة

  رئيس مجلس المستشارين :الدكتور محمد الشيخ بيد اهللا 

        : : : : أمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسةأمين الجلسة

أحمد حاجي: السيد  
 

::::عدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجةعدد األسئلة المبرمجة     
  ا هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفالحيم: األمن الغذائي: الجلسةالجلسةالجلسةالجلسةمحور محور محور محور 

  10: وتأهيله من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي 

  
  

 جدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارينجدول أعمال مجلس المستشارين

ليوم المتعلقة بالسياسة العامةالجلسة الشهرية   

2012 دجنبر 07موافق  1433 محرم 22الجمعة  

السابعةالسابعةالسابعةالسابعةالسنة التشريعية السنة التشريعية السنة التشريعية السنة التشريعية / / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2012    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة      

    

    0537.72.95.330537.72.95.330537.72.95.330537.72.95.33: : : : الفاكس الفاكس الفاكس الفاكس / / / / الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف 

    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

  questions.orales@gmail.com: البـريد االلكترونـي/   www.conseiller.ma: الموقـع االلكترونـي 
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        ::::رئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومة
        

        ::::محور الجلسة محور الجلسة محور الجلسة محور الجلسة 

        ما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفالحيما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفالحيما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفالحيما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفالحي: : : : األمن الغذائياألمن الغذائياألمن الغذائياألمن الغذائي    """"

    ":":":":وتأهيله من أجل تحقيق االكتفاء الذاتيوتأهيله من أجل تحقيق االكتفاء الذاتيوتأهيله من أجل تحقيق االكتفاء الذاتيوتأهيله من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي    
    

ما يه سـياسة احلكومة للهنوض %لقطاع الفال! وتأهي� من أجل حتقيق �كتفاء ما يه سـياسة احلكومة للهنوض %لقطاع الفال! وتأهي� من أجل حتقيق �كتفاء ما يه سـياسة احلكومة للهنوض %لقطاع الفال! وتأهي� من أجل حتقيق �كتفاء ما يه سـياسة احلكومة للهنوض %لقطاع الفال! وتأهي� من أجل حتقيق �كتفاء : : : : األمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئ    ::::شفويشفويشفويشفوي �
        .أعضاء فريق األصاA واملعارصةين احملرتمني السادة للمستشار     ،،،،    ا1ايتا1ايتا1ايتا1ايت

    .أعضاء الفريق �سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    تأهيل القطاع الفال! لضامن األمن الغذايئتأهيل القطاع الفال! لضامن األمن الغذايئتأهيل القطاع الفال! لضامن األمن الغذايئتأهيل القطاع الفال! لضامن األمن الغذايئ ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .احلريك فريقالأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    األمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئ    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .التجمع الوطين لألحرارفريق أعضاء احملرتمني السادة للمستشارين     ،،،،    األمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئ ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق �شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    األمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئ ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق اTسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    القطاع الفال!القطاع الفال!القطاع الفال!القطاع الفال!سـياسة احلكومة يف سـياسة احلكومة يف سـياسة احلكومة يف سـياسة احلكومة يف  ::::شفويشفويشفويشفوي �
    ،،،،ا1ايت وتاكمل القطاعات احلكومية يف جمال األمن الغذايئا1ايت وتاكمل القطاعات احلكومية يف جمال األمن الغذايئا1ايت وتاكمل القطاعات احلكومية يف جمال األمن الغذايئا1ايت وتاكمل القطاعات احلكومية يف جمال األمن الغذايئالسـياسات العمومية لتوفري �كتفاء السـياسات العمومية لتوفري �كتفاء السـياسات العمومية لتوفري �كتفاء السـياسات العمومية لتوفري �كتفاء  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التحالف �شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة 
    .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،األمن الغذايئ للك املغاربةاألمن الغذايئ للك املغاربةاألمن الغذايئ للك املغاربةاألمن الغذايئ للك املغاربة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .وعة �حتاد املغريب للشغلأعضاء مجمللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،الغذايئالغذايئالغذايئالغذايئاألمن األمن األمن األمن  ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء مجموعة �حتاد الوطين للشغل للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،ببالدdببالدdببالدdببالدd    األمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئاألمن الغذايئمدى حتقيق مدى حتقيق مدى حتقيق مدى حتقيق  ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .%ملغرب
        
        
        

        
        

        
    

    ....أسـئk جيمعها وحدة املوضوعأسـئk جيمعها وحدة املوضوعأسـئk جيمعها وحدة املوضوعأسـئk جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    ::::من اTسـتورمن اTسـتورمن اTسـتورمن اTسـتور    100100100100الفصل الفصل الفصل الفصل 
ة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئk جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اuلس ا1ي ة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئk جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اuلس ا1ي ة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئk جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اuلس ا1ي ة العامة من قبل رئيس احلكومة، وختصص لهذه األسـئk جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اuلس ا1ي تقدم األجوبة عىل األسـئk املتعلقة %لسـياستقدم األجوبة عىل األسـئk املتعلقة %لسـياستقدم األجوبة عىل األسـئk املتعلقة %لسـياستقدم األجوبة عىل األسـئk املتعلقة %لسـياس

    ....يعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحاA األسـئk إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحاA األسـئk إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحاA األسـئk إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحاA األسـئk إىل رئيس احلكومة
        

        ::::hhhh66661111    زو� زو� زو� زو�     الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


