
 

 

 

 أحكام الدستورلجنة اجتماع 

 

 الثاني اللقاء

 3102 أبريل 30 التاريخ

 15h 25 mn ساعة البداية 

 17h10 mn ساعة النهاية

 مقر الوزارة المكان

 عضوا 00 عدد الحضور 

  13 اعتذار

  13 الغياب

 

 جدول أعمال اللقاء

رحب السيد رئيس اللجنة بجميع األعضاء الحاضرين مذكرا بالدور  في بداية هذا االجتماع،

حيث تم بعد ذلك التداول في فقرات جدول أعمال  الهام لهذه اللجنة إلى جانب باقي اللجن األخرى،

مدارسة ليتم االتفاق في النهاية على  من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة،هذا االجتماع 

 :النقاط التالية

I.  ؛تقرير اللقاء السابقالمصادقة على 

II. ؛التكليفات 

III. ؛الورقة التأطيرية 

IV. ؛برنامج عمل اللجنة 

V. ؛النظام الداخلي 

VI. ؛مهام اللجنة 



 األعمال لمدارسة جدو

 

I.  تقرير اللقاء السابقالمصادقة على 

 .تمت قراءة تقرير اللقاء السابق للجنة، كما تمت المصادقة عليه

II. التكليفات 

تمت االشارة إلى التكليفات التي أنيطت ببعض اعضاء اللجنة، والسيما المحور المتعلق 

العلي حامي  عبد. ذ)ورد في الدستور المغربي بشأن المجتمع المدني  بجرد وتحليل كل ما

 :والذي يشمل ( فتيحة الداودي.وذة –الدين 

 ؛المرتكزات أو األسس الدستورية للمجتمع المدني .0

 ؛مفهوم المجتمع المدني .3

 .االليات الدستورية .2

 

 :تكليفات جديدة

 

تصور حول بإعداد  جميلة المصليوالسيدة  حيم المصلوحيرعبد التم تكليف السيد 

التي تكلف  الورقة التأطيرية، إلى جانب عملية اإلنصات من حيث الجانب التشريعي

 .بإعدادها

 .تم تكليف السيد محمد محداد بإعداد مقترح برنامج عمل اللجنة

III. الورقة التأطيرية: 

التي تكلف بإعدادها  الورقة التأطيريةأكد السيد رئيس اللجنة على أنه سيعمل على تقديم 

 .إلى جانب السيدة جميلة المصلي في غضون اليومين القادمين

IV.  برنامج عمل اللجنة 

 .تكليف السيد محمد محداد بإعداد مقترح برنامج عمل اللجنةتم 

 



V. النظام الداخلي: 

 .أحكام الدستور بمثابة نظام داخلي للجنة الوطنية تم اعتبار النظام الداخلي للجنة

 

VI. مهام اللجنة : 

االتفاق على أن اللجنة ستنكب على دراسة كل الجوانب المتعلقة بالعملية التشريعية  تم

 :لمدني كما حددها الدستور، حيث تم حصر مهامها فيما يلياذات الصلة بالمجتمع 

 عالمساهمة الشعبية في التشري 

 المساهمة الشعبية في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية 

 نية وإنتاج القوانين مراجعة الصياغة القانو 

ماي، على الساعة  10وفي الختام تم االتفاق على عقد االجتماع المقبل يوم الثالثاء 

 :حيث سيتم تحديد فقرات جدول أعمال هذا االجتماع فيما يلي، الثالثة زواال

 مناقشة الورقة التأطيرية .0

 .مشروع العمل التنفيذي للجنة .3

 

 :التكليفات

 المكلف المهمة

تصور حول عملية اإلنصات من حيث إعداد 
 .الجانب التشريعي

 عبد الرحيم المصلوحي؛ 

 جميلة المصلي. 

 .إعداد الورقة التأطيرية
 عبد الرحيم المصلوحي؛ 

 جميلة المصلي. 

 .محمد محداد  .إعداد مقترح برنامج عمل اللجنة

 

 


