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        178178178178اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201فرباير فرباير فرباير فرباير     26262626    "ربعاء"ربعاء"ربعاء"ربعاء

        
        

د هللا وحضور اج�عا برئاسة رئيس ا6لس ا5كتور محمد الشـيخ بي 2014201420142014فرباير  26262626 أالربعاء مكتب جملس املستشارين يوم عقدعقدعقدعقد
  أالعضاء السادة: 

     

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                        فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل      
        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                        محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                        
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عابد شكيلعابد شكيلعابد شكيلعابد شكيل                        
    أمني أمني أمني أمني         ::::                        عبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTط            

        

        
gٕلغاء نتيجة "قرتاع gٕلغاء نتيجة "قرتاع gٕلغاء نتيجة "قرتاع gٕلغاء نتيجة "قرتاع القايض  934934934934////11114444قرار ا6لس ا5سـتوري رمق عىل عىل عىل عىل     املكتباملكتباملكتباملكتب    اطلعاطلعاطلعاطلع    املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقاملوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقاملوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقاملوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقبعد بعد بعد بعد 

        نتخاgت جملس النواب.نتخاgت جملس النواب.نتخاgت جملس النواب.نتخاgت جملس النواب.اخلاصة gاخلاصة gاخلاصة gاخلاصة g    اجلزيئ اoي جرى 5gائرة "نتخابية احمللية "موالي يعقوب"اجلزيئ اoي جرى 5gائرة "نتخابية احمللية "موالي يعقوب"اجلزيئ اoي جرى 5gائرة "نتخابية احمللية "موالي يعقوب"اجلزيئ اoي جرى 5gائرة "نتخابية احمللية "موالي يعقوب"
    

            مجموعة من النصوص الترشيعيىة اليت توصل هبا من جملس النواب، ويتعلق "مر بــ: مجموعة من النصوص الترشيعيىة اليت توصل هبا من جملس النواب، ويتعلق "مر بــ: مجموعة من النصوص الترشيعيىة اليت توصل هبا من جملس النواب، ويتعلق "مر بــ: مجموعة من النصوص الترشيعيىة اليت توصل هبا من جملس النواب، ويتعلق "مر بــ:     عىل اللجن اyتصةعىل اللجن اyتصةعىل اللجن اyتصةعىل اللجن اyتصةاملكتب املكتب املكتب املكتب بعدها احال بعدها احال بعدها احال بعدها احال 

 .بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاصبعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاصبعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاصبعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاصيتعلق  86868686.12.12.12.12مرشوع قانون رمق  •

 .حبامية امللكية الصناعيةحبامية امللكية الصناعيةحبامية امللكية الصناعيةحبامية امللكية الصناعيةيتعلق  17.9717.9717.9717.97بتغيري وتمتمي القانون رمق  23.1323.1323.1323.13مرشوع قانون رمق  •

 .حبقوق املؤلف واحلقوق ا6اورةحبقوق املؤلف واحلقوق ا6اورةحبقوق املؤلف واحلقوق ا6اورةحبقوق املؤلف واحلقوق ا6اورةاملتعلق  2.002.002.002.00بتمتمي القانون رمق  79.1279.1279.1279.12مرشوع قانون رمق  •

gلتربع gٔالعضاء وأالنسجة البرشية وأخذها gلتربع gٔالعضاء وأالنسجة البرشية وأخذها gلتربع gٔالعضاء وأالنسجة البرشية وأخذها gلتربع gٔالعضاء وأالنسجة البرشية وأخذها املتعلق  16161616.98989898من القانون رمق  11111111ة بتمتمي املاد 109.13109.13109.13109.13مرشوع قانون رمق  •
    وزرعها.وزرعها.وزرعها.وزرعها.

 ".القطب املايل ل�ار البيضاءالقطب املايل ل�ار البيضاءالقطب املايل ل�ار البيضاءالقطب املايل ل�ار البيضاءاملتعلق بصفة " 44.1044.1044.1044.10يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  68.1268.1268.1268.12مرشوع قانون رمق  •

    ب وٕاحداث جلنة خاصة مؤقتة.ب وٕاحداث جلنة خاصة مؤقتة.ب وٕاحداث جلنة خاصة مؤقتة.ب وٕاحداث جلنة خاصة مؤقتة.حبل ا6لسني اجلهويني لصياد� الشامل واجلنو حبل ا6لسني اجلهويني لصياد� الشامل واجلنو حبل ا6لسني اجلهويني لصياد� الشامل واجلنو حبل ا6لسني اجلهويني لصياد� الشامل واجلنو يقيض  115.13115.13115.13115.13مرشوع قانون رمق  •

    .بدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتمقرتح قانون بسن ٔاحاكم خاصة تتعلق  •
  

    بــ : أالمرعىل اللجن اyتصة يعد املقرتحات اليت توصل هبا املكتب مؤخرا، ويتعلق  ٔايضا ٔاحالكام 

    gحلق يف تأسيس امجلعيات.gحلق يف تأسيس امجلعيات.gحلق يف تأسيس امجلعيات.gحلق يف تأسيس امجلعيات.    ملتعلقا 1958نونرب  15يريم ٕاىل تعديل القانون الصادر بتارخي  الفريق "شرتايكالفريق "شرتايكالفريق "شرتايكالفريق "شرتايكمقرتح قانون من  •

) 2002ٔاغسطس  31( 1423جامدى االٓخرة  22الصادر يف     1.02.2121.02.2121.02.2121.02.212    مقرتح قانون يريم ٕاىل تعديل الظهري الرشيف رمق •
        البرصي تقدم به الفريق "شرتايك مبجلس املستشارين.البرصي تقدم به الفريق "شرتايك مبجلس املستشارين.البرصي تقدم به الفريق "شرتايك مبجلس املستشارين.البرصي تقدم به الفريق "شرتايك مبجلس املستشارين.    ––––gٕحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي gٕحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي gٕحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي gٕحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي     القايض
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    بتوصل جملس النواب gلنصوص التالية :بتوصل جملس النواب gلنصوص التالية :بتوصل جملس النواب gلنصوص التالية :بتوصل جملس النواب gلنصوص التالية :    لاملاملاملاممن جانب آخر اخذ املكتب عمن جانب آخر اخذ املكتب عمن جانب آخر اخذ املكتب عمن جانب آخر اخذ املكتب ع

بني  2013مارس  19اجلوية، املوقع بأبيدجان يف  يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن اخلدمات 116.13116.13116.13116.13مرشوع قانون رمق  •
 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوارحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوارحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوارحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار

ست¸ر رؤوس االٔموال العربية يف ا5ول العربية ست¸ر رؤوس االٔموال العربية يف ا5ول العربية ست¸ر رؤوس االٔموال العربية يف ا5ول العربية ست¸ر رؤوس االٔموال العربية يف ا5ول العربية االتفاقية املوحدة الاالتفاقية املوحدة الاالتفاقية املوحدة الاالتفاقية املوحدة اليوافق مبوجبه عىل  118.13118.13118.13118.13مرشوع قانون رمق  •
 .2013يناير  22، املوقعة gلرTض يف "املعد�""املعد�""املعد�""املعد�"

 .لقانون املاليةلقانون املاليةلقانون املاليةلقانون املالية 130.13130.13130.13130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  •

دجنرب  21/  1428ذي احلجة  10الصادر يف  208.07.1208.07.1208.07.1208.07.1مقرتح قانون يقيض مبالءمة وتعديل الظهري الرشيف رمق  •
  . (الفريق "شرتايك)س اجلالية املغربية gخلارجس اجلالية املغربية gخلارجس اجلالية املغربية gخلارجس اجلالية املغربية gخلارجgٕحداث جملgٕحداث جملgٕحداث جملgٕحداث جملالقايض  2007

ختفيف أعباء تلكفة "سـتفادة من الطاقة الكهرgئية لفائدة ساكن املناطق اجلبلية والغابوية حفاظا ختفيف أعباء تلكفة "سـتفادة من الطاقة الكهرgئية لفائدة ساكن املناطق اجلبلية والغابوية حفاظا ختفيف أعباء تلكفة "سـتفادة من الطاقة الكهرgئية لفائدة ساكن املناطق اجلبلية والغابوية حفاظا ختفيف أعباء تلكفة "سـتفادة من الطاقة الكهرgئية لفائدة ساكن املناطق اجلبلية والغابوية حفاظا مقرتح قانون يف شأن  •
  . (الفريق احلريك)عىل الرثوة الغابويةعىل الرثوة الغابويةعىل الرثوة الغابويةعىل الرثوة الغابوية

 (فريق العدا� والتمنية). حبامية وتطوير تمنية اسـتعامل اللغة العربيةحبامية وتطوير تمنية اسـتعامل اللغة العربيةحبامية وتطوير تمنية اسـتعامل اللغة العربيةحبامية وتطوير تمنية اسـتعامل اللغة العربيةمقرتح قانون يقيض  •

صادر يف  1.11.165الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف  مبجلس النوابمبجلس النوابمبجلس النوابمبجلس النواباملتعلق  27.1127.1127.1127.11مقرتح تعديل القانون التنظميي رمق  •
 ). (الفريق "شرتايك)2011ٔاكتوبر  14( 1432من ذي القعدة  16

 27( 1392من جامدى االٓخرة  15بتارخي  1.72.11.72.11.72.11.72.184848484مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  •
بمتكني الرTضيني وأالطر الرTضية من "سـتفادة بمتكني الرTضيني وأالطر الرTضية من "سـتفادة بمتكني الرTضيني وأالطر الرTضية من "سـتفادة بمتكني الرTضيني وأالطر الرTضية من "سـتفادة كام مت تغيريه وتمتميه والقايض  بنظام الضامن "ج�عيبنظام الضامن "ج�عيبنظام الضامن "ج�عيبنظام الضامن "ج�عي) املتعلق 1972يوليو 

    (الفريق "سـتقاليل) من نظام الضامن "ج�عي.من نظام الضامن "ج�عي.من نظام الضامن "ج�عي.من نظام الضامن "ج�عي.

    (الفريق احلريك)ال الغابوي لفائدة التعاونيات الغابوية. ال الغابوي لفائدة التعاونيات الغابوية. ال الغابوي لفائدة التعاونيات الغابوية. ال الغابوي لفائدة التعاونيات الغابوية. بتخصيص نسـبة من الصفقات العمومية 6gبتخصيص نسـبة من الصفقات العمومية 6gبتخصيص نسـبة من الصفقات العمومية 6gبتخصيص نسـبة من الصفقات العمومية 6gمقرتح قانون يقيض  •
    

    طلبطلبطلبطلبوعىل وعىل وعىل وعىل ، مبدونة "نتخاgتمبدونة "نتخاgتمبدونة "نتخاgتمبدونة "نتخاgت    املتعلق    9.979.979.979.97من القانون رمق  42القايض بتعديل املادة طلب حسب مقرتح قانون طلب حسب مقرتح قانون طلب حسب مقرتح قانون طلب حسب مقرتح قانون كام اطلع املكتب عىل كام اطلع املكتب عىل كام اطلع املكتب عىل كام اطلع املكتب عىل 
  الفريق احلريك.وأن تقدما هبام  وأن تقدما هبام  وأن تقدما هبام  وأن تقدما هبام      والÊان سـبقوالÊان سـبقوالÊان سـبقوالÊان سـبق    النظام ا5اخيل 6لس املستشارينالنظام ا5اخيل 6لس املستشارينالنظام ا5اخيل 6لس املستشارينالنظام ا5اخيل 6لس املستشارينمقرتح القانون اخلاص بتعديل  سحبسحبسحبسحبب ب ب ب     آخرآخرآخرآخر

 

واليت مل تمتكن واليت مل تمتكن واليت مل تمتكن واليت مل تمتكن     ننننمقرتحات القوانني املودعة واحملا� عىل اللجمقرتحات القوانني املودعة واحملا� عىل اللجمقرتحات القوانني املودعة واحملا� عىل اللجمقرتحات القوانني املودعة واحملا� عىل اللجمشاريع وحول خمزون  اتقرير     املكتباملكتباملكتباملكتب    تدارستدارستدارستدارس    أشغال اللجنأشغال اللجنأشغال اللجنأشغال اللجن    عىل مسـتوىعىل مسـتوىعىل مسـتوىعىل مسـتوىو و و و 
رئيس  لقانونية خاصة مقرتحات القوانني كام تدارس املكتب ذV يف نفس السـياق مراسÎ منلقانونية خاصة مقرتحات القوانني كام تدارس املكتب ذV يف نفس السـياق مراسÎ منلقانونية خاصة مقرتحات القوانني كام تدارس املكتب ذV يف نفس السـياق مراسÎ منلقانونية خاصة مقرتحات القوانني كام تدارس املكتب ذV يف نفس السـياق مراسÎ منمن دراسـهتا داخل االٓجال امن دراسـهتا داخل االٓجال امن دراسـهتا داخل االٓجال امن دراسـهتا داخل االٓجال ا    أالخريةأالخريةأالخريةأالخريةهذه هذه هذه هذه 

ويف هذا  .مقرتحات القوانني العالقة 5ى اللجنةمقرتحات القوانني العالقة 5ى اللجنةمقرتحات القوانني العالقة 5ى اللجنةمقرتحات القوانني العالقة 5ى اللجنةمن النظام ا5اخيل للمجلس خبصوص  211211211211جلنة العدل والترشيع حول تطبيق املادة 
ضيات ا5سـتورية  ومواد النظام ا5اخيل املؤطرة لهذا ا6ال .ويف هذا شدد املكتب عىل رضورة تقيد اكفة مكوÐت ا6لس gملقت  إالطار
 ةالالزما5ينامية   ٕاعطائهقصد  املوضوعمن اجل متابعة هذا  أشناخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن  اخلليفةلكف املكتب  إالطار
  .املستشارينيعية للسادة أحسن السـبل قصد اغناء الرصيد الترشيعي للمجلس وتشجيع املبادرة الترش  وٕاجياد

كام قرر املكتب ماكتبة السادة رؤساء الفرق قصد حتيني املقرتحات اليت تقدم هبا ٔاعضاء الفريق، كام قرر املكتب ماكتبة السادة رؤساء 
  من النظام ا5اخيل للمجلس . 2011اللجن قصد تذكريمه برضورة تفعيل املادة 

  
  
  
  
  



14:45:26 17/03/2014 

 4

    066.136066.136066.136066.136رمق  مرشوع القانون التنظمييمرشوع القانون التنظمييمرشوع القانون التنظمييمرشوع القانون التنظميياملقرتحة من جلنة العدل والترشيع وحقوق إالنسان حول التعديالت     بعدها اطلع املكتب عىل بعدها اطلع املكتب عىل بعدها اطلع املكتب عىل بعدها اطلع املكتب عىل 
        gحملمكة ا5سـتورية.gحملمكة ا5سـتورية.gحملمكة ا5سـتورية.gحملمكة ا5سـتورية.املتعلق 

        

    gلسـيدينgستبدال عضوي يف اللجنة للسـيدين املهدي زركو ومحمد احسايين gستبدال عضوي يف اللجنة للسـيدين املهدي زركو ومحمد احسايين gستبدال عضوي يف اللجنة للسـيدين املهدي زركو ومحمد احسايين gستبدال عضوي يف اللجنة للسـيدين املهدي زركو ومحمد احسايين     طلب رئيس فريق "حتاد ا5سـتوريكام اطلع عىل كام اطلع عىل كام اطلع عىل كام اطلع عىل 
  ة العدل والترشيع يف املوضوع.ورٔاي جلنالرايض والغازي لغراربة الرايض والغازي لغراربة الرايض والغازي لغراربة الرايض والغازي لغراربة 

  
 

قامئة بأسامء ٔاعضاء اجلانب العامين يف         اسـهتل املكتب دراسـته للنقط املدرجة يف هذا احملور gالطالع عىلجمال العالقات اخلارجية جمال العالقات اخلارجية جمال العالقات اخلارجية جمال العالقات اخلارجية يف يف يف يف 
        .مؤخرامؤخرامؤخرامؤخرا    ٕاحداÝإاحداÝإاحداÝإاحداÝاواليت مت واليت مت واليت مت واليت مت     مجموعة الصداقة الربملانية املغربية العامنيةمجموعة الصداقة الربملانية املغربية العامنيةمجموعة الصداقة الربملانية املغربية العامنيةمجموعة الصداقة الربملانية املغربية العامنية
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واoي سـبق وأن  خالل شهر يونيو املقبل مبراكش اج�ع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريباج�ع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريباج�ع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريباج�ع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريبمقرتح عقد بعدها تداول املكتب يف بعدها تداول املكتب يف بعدها تداول املكتب يف بعدها تداول املكتب يف 
" ãحتاد يف اج�عه أالخري وقد قرر املكتب ربط االتصال مبجلس النواب قصد التكفل بتنظمي هذا "ج�ع عىل ٔان يتلكف تداو

ية جملس املستشارين gالج�ع اخلاص بلجنة القدس التابعة الحتاد جمالس دول منظمة املؤمتر إالساليم اoي قرارا gحتضان اململكة املغرب 
  .لهذا "ج�ع 

املنظمة من طرف امجلعية الوطنية لكورT  الربملان إاللكرتوينالربملان إاللكرتوينالربملان إاللكرتوينالربملان إاللكرتوين    حولأشغال املؤمتر العاملي أشغال املؤمتر العاملي أشغال املؤمتر العاملي أشغال املؤمتر العاملي دعوة حلضور ها واقق املكتب عىل تلبية ها واقق املكتب عىل تلبية ها واقق املكتب عىل تلبية ها واقق املكتب عىل تلبية بعدبعدبعدبعد
  .2014ماي  10ٕاىل  8اجلنوبية من 

oي احتضنته oي احتضنته oي احتضنته oي احتضنته السـيد الرئيس عرضا حول مشاركته يف املؤمتر أالخري الحتاد جمالس دول منظمة املؤمتر "ساليم  االسـيد الرئيس عرضا حول مشاركته يف املؤمتر أالخري الحتاد جمالس دول منظمة املؤمتر "ساليم  االسـيد الرئيس عرضا حول مشاركته يف املؤمتر أالخري الحتاد جمالس دول منظمة املؤمتر "ساليم  االسـيد الرئيس عرضا حول مشاركته يف املؤمتر أالخري الحتاد جمالس دول منظمة املؤمتر "ساليم  ا    ويف "خري قدمويف "خري قدمويف "خري قدمويف "خري قدم
        طهران مؤخرا واللقاءات واملشاورات اليت اجراها مع العديد من وفود برملاÐت هذه املنظمة.طهران مؤخرا واللقاءات واملشاورات اليت اجراها مع العديد من وفود برملاÐت هذه املنظمة.طهران مؤخرا واللقاءات واملشاورات اليت اجراها مع العديد من وفود برملاÐت هذه املنظمة.طهران مؤخرا واللقاءات واملشاورات اليت اجراها مع العديد من وفود برملاÐت هذه املنظمة.

اخللبفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل عرضا حول مشرتكته مضن وفد جملس املستشارين يف حفل اع�د ا5سـتور التونيس اخللبفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل عرضا حول مشرتكته مضن وفد جملس املستشارين يف حفل اع�د ا5سـتور التونيس اخللبفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل عرضا حول مشرتكته مضن وفد جملس املستشارين يف حفل اع�د ا5سـتور التونيس اخللبفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل عرضا حول مشرتكته مضن وفد جملس املستشارين يف حفل اع�د ا5سـتور التونيس     كام قدم كام قدم كام قدم كام قدم 
   اجلديد وخمته بداية شهر فرباير.اجلديد وخمته بداية شهر فرباير.اجلديد وخمته بداية شهر فرباير.اجلديد وخمته بداية شهر فرباير.

  
 2014مارس  5 أالربعاء يوم وظفي جملس املستشارينوظفي جملس املستشارينوظفي جملس املستشارينوظفي جملس املستشارينالثاين ملالثاين ملالثاين ملالثاين مللقاء لقاء لقاء لقاء أالمني للمجلس عرضا حول مالمح الأالمني للمجلس عرضا حول مالمح الأالمني للمجلس عرضا حول مالمح الأالمني للمجلس عرضا حول مالمح ال    قدمقدمقدمقدم    الشؤون إالداريةالشؤون إالداريةالشؤون إالداريةالشؤون إالدارية    يف جماليف جماليف جماليف جمال

، واoي سيشلك حمطة اساسـية لتقيمي حصيÎ "وراش املهنية و"ج�عية اليت مت فتحها منذ بداية هذه الوالية واالٓفاق بقاعة الندوات
        .املنتظر حتقيقها 

اoي مت اoي مت اoي مت اoي مت     gلتدبري املايل وإالداري للمجلسgلتدبري املايل وإالداري للمجلسgلتدبري املايل وإالداري للمجلسgلتدبري املايل وإالداري للمجلس    دليل املساطر املتعلقةجانب آخر قد السـيد "مني للمجلس عرضا آخر حول مرشوع جانب آخر قد السـيد "مني للمجلس عرضا آخر حول مرشوع جانب آخر قد السـيد "مني للمجلس عرضا آخر حول مرشوع جانب آخر قد السـيد "مني للمجلس عرضا آخر حول مرشوع     منمنمنمن
وقد قرر املكتب وقد قرر املكتب وقد قرر املكتب وقد قرر املكتب . . . . اعداده مؤخرا ، واoي سينظم بشلك كبري خمتلف آليات التدبري والعالقات ما بني خمتلف املتدخلني يف هذا ا6الاعداده مؤخرا ، واoي سينظم بشلك كبري خمتلف آليات التدبري والعالقات ما بني خمتلف املتدخلني يف هذا ا6الاعداده مؤخرا ، واoي سينظم بشلك كبري خمتلف آليات التدبري والعالقات ما بني خمتلف املتدخلني يف هذا ا6الاعداده مؤخرا ، واoي سينظم بشلك كبري خمتلف آليات التدبري والعالقات ما بني خمتلف املتدخلني يف هذا ا6ال

        ل املوضوع وطرحة من جديد خالل "ج�ع املقبل للمكتب.ل املوضوع وطرحة من جديد خالل "ج�ع املقبل للمكتب.ل املوضوع وطرحة من جديد خالل "ج�ع املقبل للمكتب.ل املوضوع وطرحة من جديد خالل "ج�ع املقبل للمكتب.مواصÎ تعميق النقاش حو مواصÎ تعميق النقاش حو مواصÎ تعميق النقاش حو مواصÎ تعميق النقاش حو 
ندوة دولية لفائدة أعضاء برملاÐت ا5ول إالفريقية ندوة دولية لفائدة أعضاء برملاÐت ا5ول إالفريقية ندوة دولية لفائدة أعضاء برملاÐت ا5ول إالفريقية ندوة دولية لفائدة أعضاء برملاÐت ا5ول إالفريقية     املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالنسان بتنظمي مقرتحبببباملكتب املكتب املكتب املكتب     ببببأالخري رحأالخري رحأالخري رحأالخري رحويف ويف ويف ويف 
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