الحوار الوطني حول المجتمع المدني واألدوار الدستورية الجديدة

تقرير اجتماع لجنة الحياة الجمعوية
اللقاء

األول

التاريخ

 12ابريل 1122

المكان

مركز الملتقيات و الندوات الوطنية بحي النهضة

ساعة البداية

12h05

ساعة النهاية

13h45

عقدت لجنة الحياة الجمعوية أول اجتماع لها صبيحة يوم األحد  12ابريل  1122بمركز
الملتقيات والندوات الوطنية بحي النهضة في الرباط.

جدول أعمال اللقاء
في بداية هذا اللقاء تبادل السادة أعضاء الجنة بطاقات تعارف فيما بينهم بهدف توطيد
عالقات التفاهم والتعارف فيما بينهم ،وخلق مزيد من االنسجام و التآلف بين جميع مكونات
هذه الجنة.
وبعد ذلك تم فتح نقاش أولي حول نقاط التالية:
.I
.II
.III
.IV

مهام اللجنة؛
منهجية عمل اللجنة؛
مقترحات أولية بخصوص برنامج عمل اللجنة؛
تحديد موعد اللقاء المقبل للجنة.

مدارسة جدول األعمال
.I

مهام اللجنة
تم خالل هذا االجتماع إثارة مسألة تحديد مهام واختصاصات هذه اللجنة ،حيث تقدم

السادة أعضاء اللجنة مجموعة من االقتراحات في هذا اإلطار و استقر الرأي األخير على
أن يتم التداول في هذه النقطة خالل االجتماع المقبل بهدف تمكين كل عضو من أعضاء
اللجنة من بلورة تصور واضح بشأن هذه النقطة.
.II

منهجية عمل اللجنة
بعد التداول في هذه النقطة ثم تقديم اقتراحات أولية بشأن منهجية عمل اللجنة ،حيث

استقر األمر في األخير على تخصيص مهلة للتفكير بهدف تمكين أعضاء اللجنة من إعداد
ورقة موجزة تحدد بوضوح مخطط عمل اللجنة ومنهجية عملها.
.III

برنامج عمل اللجنة

بشكل واضح ومحدد ،واقتصر األمر فقط على تقديم
لم يتم تحديد برنامج عمل اللجنة
ٍ
بعد االفكار واالقتراحات على أن يتم وضع برنامج عمل واضح المعالم خالل االجتماعات
المقبلة للجنة.
.IV

اختيار مقرر اللجنة

تم اقتراح كل من السيدة بشرى المرابطي و السيد أحمد الوحيدي كمقررين لهذه اللجنة.
.V

تحديد موعد اللقاء المقبل
تم االتفاق على عقد االجتماع المقبل يوم الثالثاء  21ابريل  ،1122مع دعوة السيد

رئيس هذه اللجنة لجميع األعضاء بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم حول مهام اللجنة ومنهجية
عملها ،والمحاور التي ستشتغل عليها ،وذلك في غضون أسبوع من موعد اللقاء وإرسالها
عبر العنوان االلكتروني للرئيس.

