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 لجنة أحكام الدستور

 اللقاء الثالث

 التاريخ 3802ماي  80

15h15mn ساعة البداية 

17h00mn ساعة النهاية 

 المكان مقر الوزارة

 عدد الحضور أعضاء 6

 اعتذار أعضاء 4

 الغياب أعضاء 4

 

 للقاءجدول أعمال ا

 ،األعضياءاستهل االجتماع بكلمة ترحيب من السيد رئيي  اللجةية بالسيادة و السييدا   

وةظرا لتعذر حضور السيدة المقررة لظروف عملية كلف السييد رئيي  اللجةية السييدة ماريية 

وتي   هيدا اللقياء،بالخيا   األعميالالةقيا  حيول جيدول  أبيدبعيداا  الشرقاوي بمهمة التقريير،

 :التالي  األعمالل االتفاق حول جدو

I.  ؛السابق االجتماعالمصادقة على محضر 

II. ؛بعد مةاقشتها طيريةأالمصادقة على الورقة الت 

III.  الدستور أحكا تدار  برةامج عمل لجةة. 
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 األعمالمدارسة جدول 

I. محضر االجتماع السابقعلى  المصادقة 

 اللجةة أعضاء ه ، وصادق عليالدي أةجزته السيدة جميلة المصليقرئ تقرير اللقاء السابق 

II. بعد مناقشتها طيريةأالمصادقة على الورقة الت 

كلييف التييي الدسييتور علييى قييراءة الورقيية التاطيرييية  أحكييا عمييل السيييد رئييي  لجةيية  

بتحضيراا كل من رئي  اللجةة السيد عبد الرحي  المصلوحي و مقررة اللجةية السييدة جميلية 

اده الورقة كل ما اتفق عليه   ضمةتثمن الحضور مضموةها حيث  ،، وبعد قراءتهامصليال

ه  بهيدف غنةياء ايده الورقية الحظياتكما طرح بعي  أعضياء اللجةية م .في االجتماع السابق

خاصة فيي المالحظا   بع تضمين الورقة على ت  االتفاق في ةهاية المةاقشة  و ،التأطيرية

فيي االجتمياع  الصييةة المعدلية يت  تقدي  أنما يتعلق بتعريف مةظما  المجتمع المدةي، على 

 .المقبل

III.  الدستور أحكامتدارس برنامج عمل لجنة 

 ،كلييف بتهييئييه اليذياللجةيية مشييروع برةيامج العمييل  ألعضياءالسيييد محميد محييداد قيد   

 : اآلتيعلى ادا العمل ومن خالل مةاقشة البرةامج تم  مالحظة  األعضاءحيث شكره 

  ؛مايوالثالث من شهر  األسبوع غلىالورقة التاطيرية  غعدادتمديد اجل 

  اللجةية عليى  أعضياءالموضوع المتعلق بجرد و تحليل القواةين الوطةية و الدولية اتفيق

 :تقسيمه لموضوعين 

بهيده المهمية السييد  الدسيتور وكليفجرد و تحليل القيواةين الوطةيية ومالءمتهيا ميع  -

 ؛اعمر رشيد

 .فالح أسماءلسيدة وكلف  بهده المهمة اجرد و تحليل القواةين الدولية  -
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  ت  يي أناللجةية عليى  أعضياءاتفيق  الميذكرا لمضمون  ةموذجبالةسبة لموضوع اعتماد

ا الموضيوع السييدة دو كلف  بهي -وضع ةموذج موحد -األخرىمع باقي اللجان  بمالئمة

 ؛فتيحة الداودي

  ؛الموضوع المتعلق باعتماد دليل المقابال  حذفاتفق على 

 اإلةصييا وجلسييا   االلكتروةيييةالمكتوبيية و المييذكرا بال اتفييق علييى تمديييد اجييل اسييتق 

 .ناية شهر دجةبر غلىوالةدوا  

الدسيتور كيل ييو  ثالثياء  أحكيا تجتمع لجةة  أناللجةة على  أعضاءوفي ةهاية االجتماع اتفق 

 .لى الساعة الثالثة بعد الزوالع


