اجتماع لجنة أحكام الدستور
اللقاء

الرابع

التاريخ

 41ماي 3142

ساعة البداية

15h 15mn

ساعة النهاية

17h 40mn

المكان

مقر الوزارة

عدد الحضور

 6أعضاء

اعتذار

 3أعضاء

جدول أعمال اللقاء
خالل هذا االجتماع اتفق السادة أعضاء اللجنة على المصادقة على الوثائق المقترحة:
.I

مشروع الورقة التأطيرية؛

.II

مقترح برنامج العمل؛

.III

مقترح النداء من أجل الحوار.
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مدارسة جدول األعمال
قبل الشروع في مناقشة جدول االعمال ،أكد السيد رئيس اللجنة على ضرورة استيعاب األعضاء
أن عمل اللجنة ال ينحصر في الحضور فقط ،وإنما في العمل المستمر و التحضير للتكليفات خاار وقات
االجتماع إذ أن االجتماعات هي فقط للمصادقة و التشاور,و نضرا لكثرة الغياب,أكاد السايد الارئيس علاى
الحاجة في التفكير في آليات جديدة للتأكيد و التحفيز على حضور االجتماعات.

.I

مشروع الورقة التأطيرية
لقد حظي مشروع الورقة التاطيرية في صيغتها المعدلة بنقاش مستفيض حيث تركاز هاذا النقااش
من جهة حول اشكالية تحديد مفهوم المجتمع المدني ،ومضمون ،و شروط تفعيل اآلليات التي نص عليهاا

الدستور من جهة أخرى.
يرجع هذا االشكال حسب بعض المتدخلين الى ان كلمة المجتمع المدني غير محاددة قاي القاانون
الدستوري وكذا الظروف الخاصة التي صاغ المشرع فيهاا هاذا الدساتور ،وانعادام وجاود تفساير واضا
للمجتمع المدني ماع عادم تحدياد الفعالياات والجمعياات التاي تشاملها الهيئاات األخارى و كاذا التضاارب و
التداخل ما بين الكثير من الجمعيات التي يصعب تصنيفها (جمعيات المهنيين كمثال).
ولحل هذا االشكال تم اقتراح تنظيم محاضرة موضوعاتية يتم االستماع فيها إلى وجهاات النظار،

لتحديد المقصود من المجتمع المدني و يكون موضوعها "المجتمع المدني على ضاوء الدساتور والقاوانين
المعمول بها" ،هذا وبعد تداول بعض األسماء التي يمكن لها المشاركة تم اقتراح السيد عبدد اإللد فدونتير
إللقاء محاضرة في هذا الموضوع.
كما تكلف السيد رئايس اللجناة باالتصاال بالسايد المحاضار للقياام بالترتيباات الالزماة لتنظايم هاذ
المحاضرة في اقرب وقت ،كما تمت اإلشارة الى أن الدستور لم يشر بشكل مفصل إلى مضمون وشروط
تفعيل اليات المشاركة المنصوص عليها في فصوله ،ذلك أن الدستور يتحدث عن المجتمع المدني بشاكل
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عام ،مما يطرح السؤال حول ماهية المنظماات المعنياة بالياات المشااركة .كماا اقترحات اللجناة فاي اطاار
تقسيم العمل مع لجنة الحياة الجمعوية على أ ن تقوم هذ االخيارة باالشاتغال علاى مدوناة الحيااة الجمعوياة
بشقيها القانوني و غير القانوني مع موافاة لجنة أحكام الدستور بالشاق القاانوني مبوباا ومهايكال فاي إطاار
تصوري واض لتفريغ مسودات أولية حوله.
ومن جهة اخرى اكد السيد الرئيس انه من حق اللجنة االستعانة بخبراء في الصياغة القانونية كما
صرح بذلك السيد الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،وعلياه الاتمس أعضااء اللجناة
من الوزارة مدهم في المستقبل القريب بخبراء في الصياغة القانونية ،وذلك لحجم العمل المنوط باللجنة.

.II

مقترح برنامج العمل
بخصوص هذا المقترح تم االتفاق على إدخاال بعاض التعاديالت علاى برناامج عمال اللجناة ،علاى الشاكل

التالي:
 حذف اعتماد قانون داخلاي للجناة ألن القاانون الاداخلي للجناة الوطنياة يساري علاى جمياع اللجاان
الدائمة؛
 تمديددد ماادة جاارد و تحلياال االحكااام الدسااتورية المتعلقااة بااالمجتمع الماادني و كااذلك جاارد وتحلياال
القوانين الوطنية ذات الصلة ورصد وتحليل بعض الممارسات الفضلى الى شهر يونيو؛
 تنظيم ندوات تخص جميع المحاور التي أتى بها مقترح برنامج عمل اللجنة؛
 الشروع في تنظيم جلسات اإلنصات إبتداءا من هذا األسبوع؛
 إضددافة :إنجاااز مسااودات تشااريعية تهاام قااانون الجمعيااات ومشاااريع أخاارى تهاام شااروط تقااديم
العرائض.
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إضافة إلى ذلك ،تم االتفاق على الرجوع الاى صايغة األرضاية العاماة فيماا يخاص النقطاة الثانياة
الخاصة بفقرة مستوى الوظيفة التشاركية ،حيث سيتم تفعيلها في إطار ندوات وصياغتها بطريقاة علمياة،
وتم تفويض هذ المهمة للسيد رئيس اللجنة.

.III

مقترح النداء من أجل الحوار
قدمت السيدة فتيحاة الاداودي عرضاا خاصاا حاول مقتارح الناداء مان أجال الحاوار .وبعاد التاداول
بشان هذ الورقة خلص السادة أعضاء اللجنة إلى المطالبة بإدما هذ الورقة مع الورقاة التاطيرياة علاى
ان يقوم السيد عبد العالي حامي بترجمتها الى اللغة العربية وفي االخير تم االتفاق على :
 مااد اللجنااة بمقترحااات القااوانين التااي تقاادمت بهااا الفاارق البرلمانيااة والخاصااة بتقااديم العاارائض
والملتمسات و كذا القوانين الخاصة بالجمعيات؛
 التاكيد على الرفع من جودة الصياغة اللغوية و القانونية؛
 اعتماد المقترح الذي أعد السيد ساعيد بنايس كأرضاية للتاداول خاالل االجتمااع المقبال( .الثالثااء
 12ماي)

ملخص التكليفات
التكليف

المكلف ب

االتصال بالسيد عبد اإلله فونتير والتنسيق معه.

عبد الرحيم المصلوحي

تحضير ورقة النداء من أجل الحوار مع إدما
مقترحات السيدة الداودي.

السيد عبد العلي حامي الدين
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