اجتماع لجنة أحكام الدستور
األول

اللقاء

التاريخ

 12أبريل 1122

ساعة البداية

12 h 00

ساعة النهاية

13 h 30

المكان

مركز الندوات والملتقيات الوطنية بالرباط

عدد الحضور

 22عضوا

جدول أعمال اللقاء
.I

االفتتاح

.II

الهيكلة

.III

منهجية عمل اللجنة

.IV

موعد اللقاء المقبل

مدارسة جدول األعمال
.I

االفتتاح
في بداية اللقااء وبعاد التريياب بالداادع أعضااء اللجناةا اداتعرل الدايد راايج اللجناة
مهام اللجنة على ضوء ما ورد في أرضية عمل اللجنة الوطنية لليوار ياول المجتما المادني
وأدواره الددتورية؛ إذ تتولى اللجنة جارد ودراداة وتيليال أيكاام الدداتور المتعلقاة باالمجتم
الماادنيا وتيديااد المماااتيم ذات اللاالة بالديااة العلميااة المطلوبااةا إضااافة إلااى ايتااراح أرضاايات
ومشاري ومقتريات يوانين يابلة لالدتثمار في مجال تمعيل أيكام الدداتور مان يبال اليكوماة
والبرلمان والمجتم المدني.

.II

الهيكلة
بعد منايشة المهام الموكولة للجنة تم االتماق بداياة مان ييال المبادأ علاى تيدياد المقارر
فقط إلى يين تدييق مهام والتزامات اللجنة واليدم في منهجية العملا وعلى ضوء ذلا تقارر
تكليف الديدع جميلة المللي مقررع للجنة.

.III

منهجية العمل
نظرا لكون اللقاء تو األول للجنة أيكام الددتورا فقد تركز النقاش ياول أتام األعماال
المطلوب انجازتا من يبل اللجنةا إضافة إلى المنهجية المثلى لتنميذ أنشطتها وتيقيق األتاداف
المنتظرعا كما تركزت مجمال النقاشاات ياول وظيماة اللجناة باعتبارتاا تشاتال علاى الجواناب
الددتوريةا وتقاط مهام اللجنة م مهام بايي اللجان.

وتقرر في ختام اللقاء ما يلي:
 إعااداد وريااة تيطيريااة تتضاامن خاللااات مااداخالت أعضاااء اللجنااة ا وعلااى رأدااها
مداخلتي الداادع األدااتذع بلكاوش وياامي الادين .وتكلاف بععادادتا الدايد راايج اللجناة
والمقرر.
 جرد أيكام الددتور ذات الللة بالمجتم المدنيا تكلف بععدادتا األداتذع يامي الدين
وفتيية الداودي.

 جاارد الوثااااق والنلااوا دياار الددااتورية التااي لهااا لاالة بااالمجتم الماادنيا وتكلااف
بععدادتا أدماء فاليي.
 المماردااات المضاالىا وتكلااف بهااا الدااادع األداااتذع عبااد الاارييم الملاالويي و اليبيااب
بلكوش وخالد الطرابلدي.
.IV

موعد اللقاء المقبل
 تقرر عقد لقاء لجنة أيكام الددتور كل يوم الثالثاء على الداعة 15h30min
 تقرر عقد لقاء اللجنة المقبل يوم الثالثاء  03أبريل 3300ا على الدااعة 15h30min
بمقر الوزارع.

