
سعاد 03/01/2012

11h

عبد اللطيف وھبي
10h30 أيوب

ميلود الشعبي 11h45

عبد هللا العطاش سعاد 06/01/2012

h

بمجلس النوابو المعاصرة

في ى

نائب برلماني

16h15

العماري سعاد 09/01/2012

نور الدين مضيان

11h

المعطي بن قدور
 أيوب

سنوافيكم بالمزيد من المستجدات و اللقاءات بالفرق المتبقية

 التوضيحات على الملفبمجلس المستشارينالوطني لألحرار

بالبرلمان

التنسيقية الوطنية لالطر العليا المعطلة

ملفنا المطلبي داخل البرلمان

المواقف المسجلة الشخص المتحاور معه إسم الفريق أعضاء التاريخ
صفته  اإلسم الكامل اللجنة

 مراسلة الوزارة األولى بعد التعيين الرسمي لرئيس الحكومة
رشيد روكبان

فريق التقدم سعاد 02/01/2012
ل ل ل ل أ رئيس الفريقل توجيه سؤال كتابي من أجل الحصول على رد كتابيل ط الديموقراطيل  أيوبأ

بمجلس النواب توجيه سؤال شفوي لرئيس الحكومة (ملزم دستوريا للحضور إلى البرلمان مرة
13h كل شھر)

 استمرار التواصل مع اللجنة و إخبارھا عن أي مستجد عن الملف
 ملفنا المطلبي ھو أول ملف جماعي يعرض على الفريق

 التماس: البلد تمر بمرحلة انتقالية و يلتمس تأخير اإلحتجاجات بعد تكوين 
 الحكومة بصفة رسمية (يتفق معنا من حيث مبدأ اإلحتجاج ويتحفظ على أشكاله)

أمين عام حزب التمسك باإلتصال بأحزاب األغلبية أنجع وسيلة لتفعيل بنوذ المحضر  عبد الواحد الراضي الفريق اإلشتراكي سعاد
اإلتحاد اإلشتراكي عدم المساس بمناصب الشغل في قانون المالية 16h أيوب

للقوات الشعبية ترتيب لقاء مع رئيس الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب و رئيسة الفريق
 بمجلس المستشارين

رئيس الفريق عدم المساس بمناصب الشغل في قانون المالية و إن طالبنا سنطالب بتضخيمه أحمد الزايدي سعاد
بمجلس النواب طرح الملف بقوة لإللتزام ببنوذ المحضر طبقا لقانون ضمان استمرار المرفق 16h15 أيوب

  العمومي
 استمرار التواصل معه لتبادل المستجدات

رئيسة الفريق طلب إحصائيات تعطي فكرة على الموقعين على المحضر زبيدة بوعياد سعاد
بمجلس  الحث على تشغيل األطر و الحوار معھم في التصريح  يونس  17h15

اإلكراھات ظل في البعيد المدى على حال ليس العمومية بالوظيفة التشبث بالوظيفة العمومية ليس حال عل المدى البعيد  ظل اإلكراھاتالتشبث المستشارينالمستشارين  أيوبأيوب
 الحالية

 استمرار التواصل معھا لتبادل المستجدات

الفريق الحركي تكليف السيد عبد العالي البقالي مدير الفريق بترتيب لقاء بين ممثلي التنسيقيات 
رئيس الفريق الموقعة على المحضر  و أطر الفريق بعد التصريح الحكومي  من أجل صياغة   عبد الحميد السعداوي

بمجلس  ورقة تقنية تجسد الخطوط العريضة للملف من أجل الدفاع عن محتواھا خالل 
المستشارين مناقشة قانون المالية

رئيس الفريق التشھير بالملف عبر اإلعالم مع طرح اقتراحات و حلول للتشغيل فريق األصالة سعاد 05/01/2012
 الفريق يملك حق الرد على التصريح الحكومي و قد تعھد الرئيس بإثارة الملف

 خالل ھذا الرد
 التواصل معه بعد التصريح الحكومي و قبل مناقشة قانون المالية

التعھد باإلتصال برئيس الحكومة لتذكيره بالوفاء بوعوده من خالل تفعيل بنوذ حزب البيئة
و التنمية المستدامة المحضر بعد التصريح الحكومي

منسق مستشاري بصفته نقابي يعتبر أن المحضر يجب أن يكون موقعا من الوزير أو الكاتب   فريق العدالة
اإلتحاد الوطني العام حتى يكون أكثر مصداقية و يتعھد بمناقشة ھذا الملف مع السيد يتيم و التنمية 
ة ك ال ) ة ك ال ثل ال بصفته برلماني يتعھد بمناقشة الملف مع ممثلي الحكومة (رئيس الحكومة، وزيرف ل لفللش ال اقشة ا ل للشغل بالمغرب

 الدولة...)
 التواصل معه بعد أسبوعين لإلطالع على مسار الملف

رئيس الفريق مھاتفة األخ العماري الذي أجل موعد اللقاء إلى ما بعد تشكيل اللجن بالبرلمان فريق العدالة
بمجلس النواب وخاصة اللجنة المكلفة بالتشغيل للتنسيق معھا قصد تفعيل الملف و التنمية 

رئيس الفريق اإلتصال برئيس الحكومة لمناقشة الملف بعد المصادقة على التصريح الحكومي فريق اإلستقالل سعاد 10/01/2012
بمجلس النوابللوحدة و التعادلية أيوب نصيحتنا بوضع الملف على مستوى جميع الفرق للحصول على توافق

 ضرورة إدماج األطر في قانون المالية  2012 
 الملف من أولويات الحكومة (مبرمج في مائة يوم األولى)

 التواصل معه بعد المصادقة على التصريح الحكومي
تكليف مدير  المكتب بالملف و التواصل معه خالل األسبوع إلعطاء المزيد من رئيس الفريق فريق التجمع سعاد 14h
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