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  األمانة العامة
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        ::::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     
  10: النقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث: الجلسةالجلسةالجلسةالجلسةمحور محور محور محور 

  
  

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

ليوم المتعلقة بالسياسة العامةالجلسة الشهرية   
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السابعةالسابعةالسابعةالسابعةالسنة التشريعية السنة التشريعية السنة التشريعية السنة التشريعية / / / /  2015-2006: : : : الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية الوالية التشريعية / / / /  2012    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة      
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    مصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابيةمصلحة األسئلة الشفهية والكتـابية

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

 

    البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان



        مساءلة رئيس الحكومةمساءلة رئيس الحكومةمساءلة رئيس الحكومةمساءلة رئيس الحكومةجلسة جلسة جلسة جلسة                                                                                                                                        مجلس المستشارين        مجلس المستشارين        مجلس المستشارين        مجلس المستشارين         

2 األولىاألولىاألولىاألولىالجلسة الجلسة الجلسة الجلسة                                                                                                                                                                                                                   2201أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    دورة

 
    

        ::::رئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومةرئيس الحكومة
        

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

    ":":":":    النقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديثالنقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديثالنقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديثالنقل بين انتظارات المواطن وإكراهات الواقع ورهانات التحديث    """"
    

أعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديثالنقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديثالنقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديثالنقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديث ::::شفويشفويشفويشفوي �
        .فريق األصا6 واملعارصة

    .أعضاء الفريق @سـتقاليل السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،    ات املواطن والواقعات املواطن والواقعات املواطن والواقعات املواطن والواقعالنقل بني انتظار النقل بني انتظار النقل بني انتظار النقل بني انتظار  ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .احلريك فريقالأعضاء للمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    إشاكلية النقل بني اإلكراهات ورها�ت املسـتقبلإشاكلية النقل بني اإلكراهات ورها�ت املسـتقبلإشاكلية النقل بني اإلكراهات ورها�ت املسـتقبلإشاكلية النقل بني اإلكراهات ورها�ت املسـتقبل    ::::شفويشفويشفويشفوي �
أعضاء رتمني السادة للمستشارين احمل    ،،،،    النقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديثالنقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديثالنقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديثالنقل بني انتظارات املواطن وإكراهات الواقع ورها�ت التحديث ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .التجمع الوطين لألحرارفريق 
    .أعضاء الفريق @شرتايكللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    قطاع النقلقطاع النقلقطاع النقلقطاع النقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق اPسـتوريللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    سـياسة احلكومة يف قطاع النقلسـياسة احلكومة يف قطاع النقلسـياسة احلكومة يف قطاع النقلسـياسة احلكومة يف قطاع النقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
للمستشارين     ،،،،     خمتلف القطاعات احلكومية املعنية خمتلف القطاعات احلكومية املعنية خمتلف القطاعات احلكومية املعنية خمتلف القطاعات احلكومية املعنيةإصالح قطاع النقل ورضورة التاكمل والتنسـيق بنيإصالح قطاع النقل ورضورة التاكمل والتنسـيق بنيإصالح قطاع النقل ورضورة التاكمل والتنسـيق بنيإصالح قطاع النقل ورضورة التاكمل والتنسـيق بني ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .أعضاء فريق التحالف @شرتايكاحملرتمني السادة 
    .أعضاء الفريق الفيدرايلللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    اختالالت قطاع النقلاختالالت قطاع النقلاختالالت قطاع النقلاختالالت قطاع النقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .اد املغريب للشغلأعضاء مجموعة @حتللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،    قطاع النقل الواقع والتحد]تقطاع النقل الواقع والتحد]تقطاع النقل الواقع والتحد]تقطاع النقل الواقع والتحد]ت ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء مجموعة @حتاد الوطين للشغل aملغربللمستشارين احملرتمني السادة     ،،،،قطاع النقلقطاع النقلقطاع النقلقطاع النقل ::::شفويشفويشفويشفوي �
        
        
        

        
        

        
        
        

    
    ....أسـئf جيمعها وحدة املوضوعأسـئf جيمعها وحدة املوضوعأسـئf جيمعها وحدة املوضوعأسـئf جيمعها وحدة املوضوع �

________________________________________________________________________________    
    ::::من اPسـتورمن اPسـتورمن اPسـتورمن اPسـتور    100100100100الفصل الفصل الفصل الفصل 
وختصص لهذه األسـئf جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اtلس اsي وختصص لهذه األسـئf جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اtلس اsي وختصص لهذه األسـئf جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اtلس اsي وختصص لهذه األسـئf جلسة واحدة لك شهر، وتقدم األجوبة عهنا أمام اtلس اsي     تقدم األجوبة عىل األسـئf املتعلقة aلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة،تقدم األجوبة عىل األسـئf املتعلقة aلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة،تقدم األجوبة عىل األسـئf املتعلقة aلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة،تقدم األجوبة عىل األسـئf املتعلقة aلسـياسة العامة من قبل رئيس احلكومة،

    ....يعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا6 األسـئf إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا6 األسـئf إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا6 األسـئf إىل رئيس احلكومةيعنيه األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحا6 األسـئf إىل رئيس احلكومة
        

        ::::00000000hhhh66661111    زو@ زو@ زو@ زو@     الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةتنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة تنطلق اجللسة عىل الساعة 


