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 2021-2022/ 13  رقم اجتماع   ▪
 2202  يناير   03  اإلثنين ليوم  

 - بالغ -                               
يوم   املستشارين  جملس  مكتب    النعم   الس يد  اجمللس  رئيس  برئاسة  اجامتعا  2022  يناير  03  الإثننيعقد 

 .اجلاري ال س بوع  برمس اجمللس جدول أ عاملخصص للتداول يف ، ميارة

، توجه الس يد الرئيس والسادة أ عضاء  حلول الس نة امليالدية اجلديدةومبناس بة  ،  الاجامتع   هذا  مس هتل   يف 

ىل جالةل املكل   خبالص الهتاين والتربياكتاملكتب   حتقق يف عهد جاللته  محمد السادس نرصه هللا، مس تحرضين ما  اإ

الإماكنيات والفرص اليت يتيحها  لك  استامثر  مواصةل  ، ومؤكدين عزم جملس املستشارين عىل  من تقدم وريق وازدهار

اليت أ طلقها  ومواكبة ال وراش الإصالحية الرائدة  العليا للمملكة،    املصاحلأ عضائه يف خدمة    كفاءات وخرباتتعدد  

   جاللته نرصه هللا وأ يده.

الشفهية اليت خيصصها  املتعلقة جبلسة ال س ئةل  أ خر الرتتيبات  ، توقف مكتب اجمللس عند  عىل صعيد أ خر

يوم   ملساءةل  2022يناير    4الثالاثء  غد  اجمللس،  احلكومة،  ورهاانت "  حول  الس يد رئيس  ال خرض  اجليل  خمطط 

 . "التمنية القروية والعداةل اجملالية 

العداةل الاجامتعية بجمللس ملقرتح قانون  يداع مجموعة  بإ  أ خذ مكتب اجمللس علام  ، الترشيع  مس توى  وعىل

رمق   بقانون  املرسوم  بتغيري  يف    2.20.292"يقيض  رجب    28صادر  بسن 2020مارس    23)  1441من  يتعلق   )

جراءات الإعالن عهنا، املصادق عليه مبوجب القانون رمق   الصادر    23.20أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

، حيث تقرر الإعالن عن  ("2020ماي    28)  1441شوال    5صادر يف    1.20.60بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  

الإيداع   الثالاث هذا  ليوم  ال س ئةل  جلسة  مس هتل  املقرتح  2022يناير    04ء  يف  حاةل  واإ والفرق ،  احلكومة  ىل  اإ

ىل اللجنة اخملتصة بعد انرصام   حالته اإ ال جل القانوين املنصوص عليه مضن أ حاكم النظام  واجملموعات الربملانية، قبل اإ

 ادلاخيل للمجلس. 

انتدابت الفرق واجملموعات  س تكامل  علام ب  مكتب اجمللس  أ خذ ،  الس ياسات العمومية  تقيي   مس توى وعىل  

للعضوية مضن مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية لتقيي الس ياسات العمومية املرتبطة  

الاجامتع ال ول    ا لعقد موعدبعد جلسة ال س ئةل  مبارشة    2022يناير    18يوم الثالاثء  حتديد    ت حيث  بلش باب،  

 .للمجموعة قصد انتخاب مكتهبا

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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ثر توصل ،  عىل مس توى العالقة مع املؤسسات ادلس تورية وعىل اإ

فقد تقرر الإعالن عن توصل ،  2020بلتقرير الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ برمس س نة  اجمللس  

 ، وتعمميه عىل الفرق واجملموعات الربملانية. 2022يناير    04يف مس هتل جلسة ال س ئةل ليوم الثالاثء  اجمللس هبذا التقرير  

أ شغال املؤمتر الرابع للربملان العريب وافق مكتب اجمللس عىل املشاركة يف  ،  صعيد العالقات اخلارجية وعىل  

،  العربية بلقاهرةمبقر ال مانة العامة جلامعة ادلول    2022فرباير    19ورؤساء اجملالس والربملاانت العربية املزمع عقده يوم  

خالل الفرتة  اللجنة التحضريية املكونة من رئيس الربملان العريب وممثيل رؤساء اجملالس والربملاانت العربية    أ شغال  ويف

ىل غاية يوم    15املمتدة من يوم   ىل    17اإ من نفس الشهر، لإعداد مرشوع الوثيقة اليت س تصدر عن املؤمتر وترفع اإ

 . القمة العربية املقبةل

ىل اجملموعة الربملانية رفيعة املس تو انتدب مكتب اجمللس عضوا عنه    ويف س ياق متصل، للعلوم   ىلالنضامم اإ

 .والتكنولوجيا بلربملان العريب 

عن بعد بني رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة،    بربجمة لقاء تواصيلكام أ خذ مكتب اجمللس علام  

ال لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  يومورئيس  حوميد،  عيل  محمد  الس يد  الإفريقي،  عىل   2022يناير    03الإثنني    هربملاين 

 جنوب. - س بل تعزيز التعاون جنوب للتباحث حولالزوال، الساعة الثالثة بعد 

ل شغال اللجان ادلامئة، واليت تعكف عىل ، اطلع مكتب اجمللس عىل الربانمج املكثف  عىل صعيد أ خر

وزارة التجهزي واملاء عىل تنظي جلنة   الترشيعية قيد ادلرس. كام أ خذ مكتب اجمللس علام مبوافقةدراسة النصوص  

  - ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية بجمللس لزايرتني ميدانيتني للك من ورش "الطريق الرسيع تزنيت 

 ادلاخةل" وورش "بناء ميناء ادلاخةل ال طليس". 
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 2021-2022/ 12  رقم اجتماع   ▪
 2021  دجنبر   27  اإلثنين ليوم  

 

  النعم   الس يد   اجمللس   رئيس برئاسة  اجامتعا    2021  دجنرب   27  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ومشاركة ال عضاء   ، ميارة 

 ؛ للرئيس   ال ول اخلليفة   :                 حنني   محمد  ▪

 ؛ للرئيس   الثاين اخلليفة   :                اخشيشن   أ محد  ▪

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :       القادري   فؤاد  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                      عمثون   املهدي  ▪

 ؛ اجمللس   حماسب  :                       حفظي   الإل   عبد  ▪

 ؛ أ مني اجمللس  :                مشارك   مصطفى  ▪

 . أ مني اجمللس  :       الهالل   جواد  ▪

 

 

 : الس يدة والسادة عن املشاركة يف هذا الاجامتع،   اعتذرفامي  

 ؛ اخلليفة اخلامس للرئيس  :     بلقشور   السالم عبد   ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :   سامل بمنسعود   محمد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :      معصيد   ميلود  ▪

 .اجمللس   ة أ مين  :    بلفقيه   صفية  ▪

 

 ، ال مني العام للمجلس. خوجة  الوحيد   عبد هذا الاجامتع الس يد   حرض وقد 
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 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب 

 

 مرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس  ▪

   عنارص  ملناقشة  ،املقبل، هناية ال س بوع لقاء خاص بربجمة   2022- 01/12/2021قرار رمق

   .2027- 2022مرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس برمس الفرتة 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  ▪

   عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي   الرأ ي الصادر  بتعمي   2022- 2021/ 12/ 02قرار رمق

 عىل اكفة أ عضاء اجمللس.  والبييئ يف موضوع "مقاربة مندجمة للحد من جحم الاقتصاد غري املنظم بملغرب" 

 ال س ئةل الشفهية  ▪

     ليوم  جلسة ال س ئةل الشفهية    جدول أ عامل  عىل  بملوافقة   2022- 12/2021/ 03قرار رمق

برئاسة    2021دجنرب    28الثالاثء   الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة    املهدي الس يد    للرئيس  الرابع   اخلليفةعىل 

اجللسة،    مشارك  مصطفىوالس يد    عمثون أ مانة  حمورينيملناقشة  يف  وزير    سؤالني  الس يد  ىل  اإ موهجني 

التدابري الاستباقية   "حولوالثاين    الفوارق اجملالية والاجامتعية"،  تقليص  "برانمج  حول  ل ولاادلاخلية،  

 ". ملواهجة الربد وتساقطات الثلوج بلعامل القروي واملناطق اجلبلية

     حاةل   2022- 2021/ 12/ 04قرار رمق  فريق التجمع الوطين لل حرار ومجموعة العداةل  طلب   بإ

"منع احملامني وموظفي كتابة الضبط واملرتفقني من  يف موضوع اللكمة  تناول الاجامتعية والتمنية املس تدامة

ىل احملامك" يف هناية جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ىل 2021دجنرب  28الولوج اإ  احلكومة. اإ
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 الترشيع  ▪

     رمق حاةل  2022- 2021/ 12/ 05قرار  النصوص    بإ

اخلارجية  اجمللس من جملس النواب عىل جلنة  الترشيعية الواردة عىل  

مبشاريع   ال مر  ويتعلق  اخلارج.  يف  املقميني  واملغاربة  الوطين  وادلفاع 

 القوانني التالية: 

رمق   ▪ قانون  التفاق    12.21مرشوع  عىل  مبوجبه  الطاقة    –يوافق  ميداين  يف  للتعاون  الإطار 

أ كتوبر    26واملعادن بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد، املوقع بلربط يف  

 ؛2020

املتعلق بلتفاقية ادلولية    1988يوافق مبوجبه عىل بروتوكول عام    21.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛1988نومفرب  11، املعمتد بلندن يف 1966خلطوط التحميل، لعام 

رمق   ▪ قانون  لل من   25.21مرشوع  الإسالمية  للمنظمة  ال سايس  النظام  عىل  مبوجبه  يوافق 

لس وزراء خارجية منظمة التعاون الإساليم يف دورته ال ربعني املنعقدة  الغذايئ اذلي اعمتده جم

ىل   9بكوانكري )غينيا( من   ؛2013ديسمرب  12اإ

رمق   ▪ قانون  ادلول   42.21مرشوع  بني  اخلدمات  يف  التجارة  حترير  اتفاقية  عىل  مبوجبه  يوافق 

 العربية؛

رمق   ▪ قانون  العس  45.21مرشوع  التعاون  اتفاق  عىل  مبوجبه  اململكة  يوافق  حكومة  كري بني 

 ؛2021ماي  5املغربية وحكومة مجهورية رصبيا، املوقع بلربط يف 

رمق   ▪ قانون  التسوية   47.21مرشوع  اتفاقات  بشأ ن  املتحدة  ال مم  اتفاقية  عىل  مبوجبه  يوافق 

 ؛2018ديسمرب  20ادلولية املنبثقة من الوساطة، املعمتدة بنيويورك يف 

فق مبوجبه عىل ميثاق الش باب ال فريقي، املعمتد بباجنول )غامبيا(  يوا   49.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛2006يوليو  2يف 

رمق   ▪ قانون  الفضاء    52.21مرشوع  أ من  بشأ ن  ال فريقي  الاحتاد  اتفاقية  عىل  مبوجبه  يوافق 

 27الإلكرتوين وحامية البياانت ذات الطابع الشخيص، املعمتدة مبالبو )غينيا الاس توائية( يف  

 ؛4201يونيو 
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يوافق مبوجبه عىل التفاقية املتعلقة بلتعاون يف جمال حامية وتدبري   62.20مرشوع قانون رمق  ▪

والوسطى  الغربية  فريقيا  اإ مبنطقة  ال طليس  للساحل  الساحلية  واملناطق  البحرية  البيئة  وتمنية 

لحق  وعىل الربوتوكول امل  1981مارس    23واجلنوبية )اتفاقية أ بيدجان(، املعمتدة بأ بيدجان يف  

 23هبا املتعلق بلتعاون يف ميدان الوقاية من التلوث يف احلالت الصعبة، املعمتد بأ بيدجان يف  

وعىل الربوتوكول الإضايف املتعلق بلتلوث النامج عن    2011، كام ت تعديهل يف  1981مارس  

يف   ديفوار(  )الكوت  بسام  بغران  املعمتد  الربية،  وال نشطة  ىل  وع  2012يونيو    12املصادر 

الربوتوكول الإضايف املتعلق بلقواعد واملعايري البيئية املطبقة يف جمال التنقيب واس تغالل النفط  

وعىل الربوتوكول الإضايف املتعلق بلتدبري    2019يوليو    2والغاز يف البحر، املعمتد بأ بيدجان يف  

 . 2019يوليو  2املندمج للمناطق الساحلية، املعمتد بأ بيدجان يف 

    مبارشة   2021دجنرب  28جلسة عامة يوم الثالاثء   بعقد  2022- 2021/ 12/ 06  قرار رمق

مشارك    مصطفىالس يد املهدي عمثون والس يد    للرئيسبرئاسة اخلليفة الرابع    بعد جلسة ال س ئةل الشفهية،

 التاليني: امانة اجللسة، لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة. ويتعلق ال مر بلنصني يف 

رمق   - قانون  املعترب   43.21مرشوع  الرشيف  الظهري  وتمتي  بتغيري  يقيض 

( 1993سبمترب    10)  1414من ربيع ال ول    22الصادر يف    1.93.228مبثابة قانون رمق  

  املنشأ ة مبوجبه مؤسسة الش يخ زايد ابن سلطان؛ 

املنشأ ة   12.07يقيض بتغيري وتمتي القانون رمق    44.21رشوع قانون رمق  وم  -

 . مبوجبه مؤسسة الش يخ خليفة بن زايد 

     ىل الاجامتع يوم الثالاثء    ندوةبدعوة    2022- 07/12/2021قرار رمق دجنرب    28الرؤساء اإ

اجللسة العامة اخملصصة لدلراسة تحديد التوزيع الزمين ل شغال  ل ، عىل الساعة احلادية عرش صباحا،  2021

الترشيعية   النصوص  عىل  اجللسة    اجلاهزةوالتصويت  ل شغال  الزمين  ملساءةل  والتوزيع  اخملصصة  الشهرية 

الس ياس  حول  احلكومة  رئيس  ال خرضمب  املتعلقة  العامة  ةالس يد  اجليل  القروية    التمنية   ورهاانت  خطط 

 .2022يوم الرابع من شهر يناير  والعداةل اجملالية،

       اجمللس مبناس بة ادلراسة والتصويت  معل  حصيةل    بتعمي  2022- 2021/ 12/ 08قرار رمق

 عىل اكفة أ عضاء اجمللس.  2022للس نة املالية  76.21مرشوع قانون املالية رمق  عىل 
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     رمق الس يدة    بدعوة   2022- 2021/ 12/ 09قرار 

ىل    رؤساءوالسادة   اإ ادلامئة  مقرتحات  اللجان  دراسة  بربجمة  الترسيع 

 السابقة. القوانني املتبقية قيد ادلرس منذ الولية 

     قانون التصفية رمق    مبرشوع  عن توصل اجمللس   بلإعالن   2022- 2021/ 12/ 10قرار رمق

، يف مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية    23.21

 .2021دجنرب  28

 شؤون تنظميية  ▪

   رمق اجمللس  طلبعىل    بملوافقة  2022- 12/2021/ 11قرار   املصطفى  السادة  أ عضاء 

ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر تغيري تسمية "مجموعة العداةل الاجامتعية والتمنية املس تدامة" بتسمية   ادلحامين 

املادة   ل حاكم  وفقا  الاجامتعية"،  العداةل  للمجلس،    81"مجموعة  ادلاخيل  النظام  هذا    والإعالنمن  عن 

 .2021دجنرب  28ليوم الثالاثء  الطلب يف مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية

     رمق لولوج  بتشديد    2022- 2021/ 12/12قرار  الاحرتازية  ومرافقه القيود  اجمللس  مقر 

 به والوافدين عليه. حامية لسالمة وحصة الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس واكفة العاملني الإدارية، 

 وال نشطة الإشعاعية احلوارية    ملنتدايت ا  ▪

     النسخة السادسة للمنتدى الربملاين ادلول للعداةل    بتنظي  2022- 12/2021/ 13قرار رمق

 الاجامتعية يف موضوع احلوار الاجامتعي. 

     رمق  اذلي   ادلرايس   اليومأ شغال    يف  ملشاركةا عىل بملوافقة    2022- 2021/ 12/ 14قرار 

دماج اللغة ال مازيغية   2022يناير    18يعزتم املعهد املليك للثقافة ال مازيغية تنظميه يوم الثالاثء   يف موضوع "اإ

 يف الإدارات العمومية: التدابري والآليات وال فاق". 
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 قضااي للمتابعة 

ترصحي أ عضاء اجمللس مبمتلاكهتم داخل أ جل   •

يقيض   51.07ل حاكم القانون التنظميي رمق من اترخي افتتاح الولية الترشيعية احلالية، طبقا يوما    90

 .املتعلق مبجلس املستشارين 32.97بتمتي القانون التنظميي رمق 

لتقيي    اجللسة الس نويةتحضري  ب   امللكفةؤقتة  املوضوعاتية  العمل امل  ةوعتشكيل مجم •

 الس ياسات العمومية املرتبطة بلش باب. 

مل  • املوكوةل  اخلربة  منظومة  امل راسات  ادلكتب  خمرجات  لتجويد  تصور  عداد  بإ لكف 

 . تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس

ماكنية   • بداء مالحظات كتابية، داخل أ جل مثانية أ ايم، حول  اإ القانون التنظميي رمق  اإ

 . املتعلق بلتعيني يف املناصب العليا 02.12يقيض بتغيري وتمتي القانون التنظميي رمق  51.21
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 . بالسياسة العامة جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "األجوبة على األسئلة المتعلقة     ▪

 

 

 

الفصل    ل حاكم  ادلس تور،    100طبقا  يعقد  من 

عىل الساعة    2022يناير    04الثالاثء    هجملس املستشارين يوم

الثالثة زوالا، جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي "ال جوبة 

بلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس  عىل ال س ئةل املتعلقة  

 " موضوع  حول  ورهاانت  احلكومة"،  ال خرض  اجليل  خمطط 

 التمنية القروية والعداةل اجملالية". 
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   والتنمية االقتصادية لجنة المالية والتخطيط   ▪
 

  23.21تقدمي مرشوع قانون التصفية رمق  خصص ل   2022يناير    3الإثنني    سعقدت اللجنة اجامتعا يوم أ م 

 عىل اجمللس من جملس النواب. الوارد 2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 

وذكل عىل مس توى لك من    2019ويأ يت هذا املرشوع لتثبيت النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة،  

العامة واحلسابت اخلصوصية للخزينة ومرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل، حيث يتضمن عرش مواد تريم  املزيانية  

 أ حاكهما بل ساس اىل: 

اثبات النتاجئ الهنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلسابت اخلصوصية للخزينة ومرافق ادلوةل   •

 املسرية بصورة مس تقةل؛ 

ضافية لتسوية التجاوزات املسجةل يف نفقات التس يري ونفقات ادلين العمويم؛  •  فتح اعامتدات اإ

 ؛2019الغاء اعامتدات التس يري غري املس هتلكة عند انهتاء الس نة املالية •

الس نة   • انهتاء  عند  املس هتلكة  غري  التس يري  اعامتدات  بلنفقات  2018املالية  الغاء  الزتامات  حمل 

 للمملكة؛ بل مصاحل اخلزينة العامة مؤرش علهيا من ق 

 ؛2019بيان اعامتدات الاستامثر املتوفرة يف هناية الس نة املالية  •

 نقل زايدة املوارد عىل النفقات بلنس بة للمزيانية العامة لتخصم من املكشوف يف حساب اخلزينة؛  •

عند هناية  ضبط الرصيد ادلائن أ و املدين للك صنف من أ صناف احلسابت اخلصوصية للخزينة   •

 .2019املالية الس نة 

 للمناقشة والتصويت عىل املرشوع. هذا وس تعقد اللجنة اجامتعا أ خر يومه الثالاثء بعد اجللسة العامة  
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   والتنمية االقتصادية لجنة المالية والتخطيط   ▪
 
   بعد اجللسة العامة: 2022يناير 4الثالاثء 

مرشوع    عىل  والتصويت  رمق  املناقشة  التصفية  قان  23.21قانون  بتنفيذ  للس نة  املتعلق  املالية  ون 

 .2019املالية 

  

 العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. لجنة   ▪
  

  صباحا:  11عىل الساعة  2022يناير  05ال ربعاء 

 يتعلق بلتحكي والوساطة التفاقية. 95.17املناقشة العامة والتفصيلية ملرشوع قانون رمق  

  عىل الساعة الثانية عرشة زوالا:  2022يناير  12ال ربعاء 

رمق       قانون  مرشوع  حول  اللجنة  دارة  بإ التعديالت  لإيداع  أ جل  بلتحكي    95.17أ خر  يتعلق 

 والوساطة التفاقية؛ 

  هتاء اجللسة العامة: مبارشة بعد ان 2022يناير  18الثالاثء 

رمق     قانون  مرشوع  عىل  والتصويت  التعديالت  يف  والوساطة   95.17البت  بلتحكي  يتعلق 

 التفاقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجان الدائمة....  اجتماعات    برنامج  
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مباحثات مع رئيس اللجنة    يجري   رئيس مجلس المستشارين  ▪
 التنفيذية لالتحاد البرلماني اإلفريقي 

 

املستشارين،   جملس  رئيس  أ جرى 

ميارة،   النعم  يناير    03الثنني  أ مس  يوم  الس يد 

مع    2022 مباحثات  املريئ،  التناظر  تقنية  عرب 

رئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي،  

 .الس يد محمد عيل حوميد

لواكةل   ترصحي  يف  ميارة  الس يد  وقال 

ن   اإ اللقاء،  هذا  عقب  نباء،  لل  العريب  املغرب 

صبت حول كيفية تطوير ال داء داخل  املباحثات ان 

الاحتاد الربملاين الإفريقي من حيث جودة املنتوج  

 قيا.ي ر فالربملاين لهذه املؤسسة اليت تعد أ قدم تنظي برملاين يف اإ 

فريقيا  اإ الربملانية  الاحتادات  مؤمتر  يف  فريقيا  اإ ملشاركة  أ يضا  تطرقت  املباحثات  أ ن  ميارة  الس يد  - وأ ضاف 

 ملزمع عقده شهر فرباير املقبل ببامن، واذلي ت تأ كيد حضور الاحتاد الربملاين الإفريقي فيه. أ مرياك الالتينية ا 

بعتبارها فضاء للعمل املشرتك    2019وأ كد يف هذا الس ياق أ ن املغرب يقود هذه املبادرة منذ تأ سيسها يف  

الإفريقي الربملاين  والتشاور  النقاش  غناء  واإ الربملاين  الس يايس  للحوار  آلية  القضااي   - ال مريكو  وأ حول  لتيين 

 الاسرتاتيجية ذات ال ولوية.

الربملاين   للمنتدى  التأ سيس  الإعالن  عىل  التوقيع  ت  أ نه  والكراييب"يذكر  الالتينية  أ مرياك  ـ  فريقيا  ،  "اإ

فريقيا وأ مرياك الالتينية والكراييب يف فاحت نونرب   بلربط،   2019حبضور رؤساء لك املنظامت والاحتادات الربملانية بإ

وذكل عىل هامش الندوة ادلولية اليت نظمها جملس املستشارين ورابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل  

فريقيا والعامل العريب.   يف اإ

 
 
 
 
 
 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    
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رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة    رئيس مجلس المستشارين يستقبل  ▪

 . حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 

    

ال  الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  نعم  اس تقبل 

ال ربعاء   يوم  احلادية 2021دجنرب    29ميارة،  الساعة  عىل   ،

عرش صباحا، الس يد معر السغروش ين، رئيس اللجنة الوطنية  

جلنة   ورئيس  الشخيص  الطابع  ذات  املعطيات  حامية  ملراقبة 

 . احلق يف احلصول عىل املعلومات

طار مواصةل العمل املشرتك   يندرج هذا اللقاء يف اإ

ين واللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات  بني جملس املستشار 

و  الشخيص،  الطابع  عىل  ذات  احلصول  يف  احلق  جلنة 

املعلومات. وتدارس الطرفان خالل هذا اللقاء س بل اس تكامل 

ماكنية مأ سسة العالقة بني املؤسس تني هبدف تعزيز تقامس  تفعيل املقتضيات القانونية ذات الصةل مبهام اللجنتني، واإ

عامل احلق يف احلصول عىل املعلومات ويف جمال تفعيل تدابري املعاجلة التقنية للمعطيات  اخلربات و  التجارب يف جمال اإ

 الشخصية من هجة، وجمال احلق يف احلصول عىل املعلومات من هجة اثنية. 

وقد شلك هذا اللقاء مناس بة للوقوف عىل التقدم احلاصل خبصوص تزنيل مقتضيات القانونني، والتفاق  

برام مذكرة تفامه مبا يعزز املنظومة ادلس تورية والقانونية ذات الصةل يف  ع ىل اس مترار التعاون بني املؤسس تني يف أ فق اإ

 حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص وبحلق يف احلصول عىل املعلومات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مجلس المستشارين 
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 . " االتف اقية التحكيم والوساطة  "   حول موضوع لق اء دراسيا  فريق التجمع الوطني لألحرار ينظم   ▪

 

الوطين    نظم التجمع  مبجلس    لل حرارفريق 

الثالاثء    املستشارين  لقاء    23021دجنرب    28يوم 

موضوع دراس يا   والوساطة  "   حول    " التفاقية التحكي 

الربملان،    حبضور مع  بلعالقات  امللكف  الوزير  الس يد 

بيتاس مصطفى  احلكومة  بمس  الرمسي  وعدد    الناطق 

  بجمللس.الربملانية من رؤساء الفرق 

ادل اليوم  هذا  شلك  يأ يت  رايسوقد  اذلي   ،

مع   دراسة  موازاة  يف  والترشيع  العدل  جلنة  رشوع 

فرصة عرب من خاللها الس يدات والسادة املستشارين  ،  يتعلق بلتحكي والوساطة التفاقية  95.17رشوع قانون رمق  م 

 .يف جوانب متعددةواس تعرضوا مجموعة من الاشاكلت اليت يثريها  ،عن وهجات نظرمه خبصوص هذا املرشوع 

ىل عدد من اخملرجات    كون يفوقد خلص املشار  اللقاء اإ

عىل  تقدمي تعديالت    استامثرها يف   عىل الربملانية  س تعمل ال غلبية  

ومة ن تتفاعل معها احلك أ  عىل أ مل    مرشوع القانون سالف اذلكر

جيايب    .بشلك اإ

رمق          القانون  ملرشوع  التقدميية  املذكرة  وتؤكد 

يتعلق بلتحكي والوساطة التفاقية ، ان هذا املرشوع  95.17

وترسيع   تبس يط  يف  للمستمثرين  امللحة  للرغبة  "اس تجابة  يأ يت 

املساطر الإدارية والقضائية يف معلية الاستامثر، ومهنا مسطرة  

القض تأ هيل  ىل  اإ سعيا  وكذا  والوساطة،  ملواكبة التحكي  اء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ."التحكي من خالل الاعرتاف بأ حاكم احملمكني، وتنفيذها

 

                                                                                                                       

فرق والمجموعات البرلمانية... أنشطة ال  

والمؤقتة....    
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 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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