
 مجلس المستشارين 

 األمانة العامة

 مديرية التشريع والمراقبة

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتابية

 

 

 

 
 

 رئيس الجلسة:

 الدكتور محمد الشيخ بيد اهللا :رئيس مجلس المستشارين 

 أمين الجلسة: 

 السيد: حميد كوسكوس/ محمد عذاب الزغاري
 

 عدد األسئلة المبرمجة:

  06:  “ اتفاقيات التبادل الحر: الحصيلة واآلفاق”-1: محاور الجلسة

  04“: وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية”-2

أي سياسة عمومية للحكومة في القطاع الفالحي، وما هي تدابير الحكومة لتطوير هذا القطاع، وما هي إجراءاتها لتحقيق األهداف ”-3

  04“: واالستراتيجيات لجعل هذا القطاع رافعة لتنمية الفالحة والعالم القروي

 جدول أعمال مجلس المستشارين

 الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم

2015يونيو  10موافق  1436شعبان  22األربعاء    

/ السنة التشريعية التاسعة 2015-2006/ الوالية التشريعية :  2015دورة أبريل   

  
 0537.72.95.33الهاتف / الفاكس : 

 0661.16.85.65نجيب بلمــــــــختار : 

 0661.39.96.00محمد زكـــــــيدة : 

 مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

 questions.orales@conseiller.ma/  البـريد االلكترونـي:  www.conseiller.maالموقـع االلكترونـي : 

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 ا ل ج ل س ة   ا أل و ل ى  شارع محمد الخامس / الرباط 432ص.ب. 



 الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة                                                                             مجلس المستشارين         

 1 األولىالجلسة                                                                                                                       2015أبريل  دورة

 
 

 

 رئيس الحكومة:
 

 : األولمحور ال

 ": ة واآلفاقاتفاقيات التبادل الحر: الحصيل "

 

ü :عضاء فرق املعارضة: (?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ، اتفاق0ات التبادل احلر: احلصی) وا'ٓفاق شفويHٔ Iأ'صا
 ).واملعارصة، OسKتقاليل، Oشرتايك، اMسKتوري

ü :عضاء ?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ،حلصی) وا'ٓفاقاتفاق0ات التبادل احلر: ا شفويHٔاحلريكفریق ال. 

ü :لیة شفويXتقKعضاء فریق التجمع ?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ، اتفاق0ات التبادل احلر: احلصی) وا'ٓفاق املسHٔ
 الوطين لٔ\حرار.

ü :ق_صاد الوطين شفويO ىلa ٔثريات اتفاق0ات التبادل احلرdعضاء فریق رتمني السادة ?لمس>شار9ن احمل ، تHٔ الفfالت
 .Oشرتايك

ü :عضاء ?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ،اتفاق0ات التبادل احلر: احلصی) وا'ٓفاق شفويHٔالف0درايلفریق ال. 

ü :عضاء ?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ، اتفاق0ات التبادل احلر شفويHٔحتاد املغريب ?لشغلO ةaمجمو. 

 

 : الثانيمحور ال

 ": وضعية ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية "

 

ü :عضاء فرق املعارضة: (?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ، وضعیة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة شفويHٔ Iأ'صا
 ).واملعارصة، OسKتقاليل، Oشرتايك، اMسKتوري

ü :عضاء شار9ن احملرتمني السادة ?لمس>  ، وضعیة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة شفويHٔاحلريكفریق ال. 

ü :عضاء فریق التجمع الوطين ?لمس>شار9ن احملرتمني السادة  ، وضعیة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة شفويHٔ
 لٔ\حرار.

ü :مج احلكويم لتمنیة العامل القروي واملناطق اجلبلیة شفويuعضاء دة ?لمس>شار9ن احملرتمني السا ، ما حتقق من الربHٔ
 .التfالف Oشرتايكفریق 
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 : الثالثمحور ال

" أي سياسة عمومية للحكومة في القطاع الفالحي، وما هي تدابير الحكومة 

لتطوير هذا القطاع، وما هي إجراءاتها لتحقيق األهداف واالستراتيجيات لجعل 

 هذا القطاع رافعة لتنمية الفالحة والعالم القروي ":

ü :شار+ن احملرتمني السادة  ، التدابري اليت اختذهتا احلكومة من 0ٔ.ل تطو+ر القطاع الفال$ شفويDلمسG 0ٔعضاء فرق
 ).اXٔصاV واملعارصة، SسOتقاليل، Sشرتايك، اQسOتورياملعارضة: (

ü :لحكومة خبصوص القطاع الفال$ شفويG یاسة العموم^ةOشار+ن احملرتمني السادة  ، السDلمسGلتجمع 0ٔعضاء فریق ا
 الوطين لeٔحرار.

ü :شار+ن احملرتمني السادة  ، ٕاجنازات احلكومة يف القطاع الفال$ شفويDلمسG شرتايك0ٔعضاء فریقS الفlالت. 

ü :لقطاع الفال$ شفويG یاسات العموم^ةOشار+ن احملرتمني السادة  ، تدبري السDلمسG حتاد الوطين 0ٔعضاءS ةnمجمو
 .Gلشغل qملغرب
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 من اQسOتور: 100الفصل 

ا 0ٔمام ا�لس ا�ي تقدم اXٔجوبة nىل اXٔسOئz املتعلقة qلسOیاسة العامة من ق�ل رئ�س احلكومة، وختصص لهذه اXٔسOئz .لسة واyدة لك شهر، وتقدم اXٔجوبة عهن
 .مةیعنیه اXٔمر �الل الثالثني یوما املوالیة ٕالyاV اXٔسOئz ٕاىل رئ�س احلكو 

 
 :11h00 احلادیة عرشة صباyاتنطلق اجللسة nىل الساnة 

 


