
ادلورة الثالثة عرشة للجمعية الربملانية للإحتاد  الوفد الربملاين املغريب يف أ شغالمشاركة 

 لقمة الرابعة لرؤساء الربملاانتاو  من أ جل املتوسط

 

حتاد ادلورة الثالثة عرشة للجمعية الربملان فعاليات يف  املغريب الربملانشارك وفد عن  ية للإ

يطاليا روما،بعامصة  اليت انعقدت والقمة الرابعة لرؤساء الربملاانتمن أ جل املتوسط   اإ

ادلول ال عضاء ابمجلعية الربملانية برملاانت  ميثلونعضو وعضوة  317وذكل مبشاركة 

للمنظمة واحلكومة الإيطالية والإحتاد ال ورويب وال مانة العامة ملنظمة الإحتاد من أ جل 

املستشارة خدجية الزويم، رئيسة  ال س تاذة لك منمثل جملس املستشارين  املتوسط. 

مبارك  وناملستشار السادة والتعادلية، و الوفد الربملاين وعضوة الفريق الاس تقليل للوحدة 

عبد الكرمي املهدي، عضو فريق الاحتاد العام ملقاولت و  ،رئيس الفريق احلريك ،الس باعي

 .ةاملغرب، وعادل براكت، عضو فريق ال صاةل واملعاص 



لشغل من اجمللسني نتخاب ثلث برملانيني توجت اجلهود اليت بذلها الوفد املغريب ابإ 

حت الس يد عبد الرحمي  من بيهنماد من أ جل املتوسط، مناصب هامة ابمجلعية الربملانية للإ

منصب اخلليفة  اذلي توىل ، رئيس اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية ال وروبية،عمثون

الساهرة عىل اخيل للجمعية نظام ادللكفة ابملالية ومراجعة ال مل املال ول جملموعة الع

 .تأ سيس أ مانة عامة دامئة للجمعية الربملانية

الس يدة املستشارة خدجية الزويم الوفد املغريب يف القمة الرابعة لرؤساء  لتكام مث

املغرب يف جمالت الربملاانت، حيث أ لقت لكمة قدمت خللها اجملهودات اليت بذلها 

اململكة به الهجرة وال من والتعلمي والتشغيل، حيث أ شارت اىل ادلور احملوري اذلي تقوم 

املغربية حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجللةل املكل محمد السادس نرصه هللا ملواهجة 

املشألك املرتتبة عن تدفق املهاجرين من دول جنوب الصحراء وحماربة الارهاب 

نفتاح اململكة ل من والاس تقرار مبنطقة البحر ال بيض املتوسط فضل واس تتباب ا عن اإ

سعيا لتحقيق تمنية مس تدامة كفيةل بتحسني ظروف عيش ساكن  القارة الإفريقية عىل

البحر ال بيض املنطقة. وأ كدت الس يدة املستشارة عىل الرضورة امللحة لبذل دول 

لق مناصب شغل قارة كفيةل بتحسني ظروف زيد من اجلهود للريق ابلتعلمي وخامل توسطامل 

 عيش ساكن املنطقة وصيانة كرامهتم. 

الس يد تعيني املستشار ب توجت اجملهودات املبذوةل من طرف الوفد الربملاين املغريب كام 

الاحتاد العام ملقاولت املغرب مبجلس املستشارين، انئبا لرئيسة  عبد الكرمي همدي، عضو فريق

حتاد من أ جل ية واملالية والاجامتعية والرتبية التابعة للجمعية الجلنة الش ئون الاقتصاد ربملانية للإ

. وقد جاء هذا التعيني تتوجيا للخنراط القوي لشعبة اجمللس يف معل امجلعية وادلور املتوسط

املمتزي للمكون الاقتصادي ابجمللس كفاعل قوي يف ادلبلوماس ية الربملانية. وقد رحبت الس يدة 



Mano  Margarida بقرار تعيني الس يد عبد الكرمي املهدي، انئبا لها،   ، رئيسة اللجنة

 معربة عن تطلعها للعمل املشرتك سعيا لتقوية التعاون يف املنطقة الاورومتوسطية.

خنراط املغرب يف  كام أ كد الس يد عادل الرباكت خلل أ شغال اجللسة العامة للجمعية عن اإ

عتبارهاملسلسل التمنوي ملنطقة البحر   ،رشياك أ ساس يا وفاعل يف املنطقة ال بيض املتوسط ابإ

املشألك املرتتبة و ملنطقة اب يةال من  التحدايت هودات اليت تقوم هبا اململكة ملواهجةاجمل مشريا اىل 

ومؤكدا عىل حرص صاحب اجللةل املكل محمد السادس نرصه هللا عىل  ،رينجاهامل عن تدفق 

نفتاح اململكة عىل القارة الا  حتسني ظروف عيش املتوافدين عىل املغرب. فريقية علوة عىلاإ

طار أ شغال اللجان ادلامئة للجمعية الربملانية للبحر ال بيض أ غلبية أ عضاء  املتوسط، صوت ويف اإ

قدمه وفد الربملان املغريب  تعديلمقرتح متوسطية لصاحل -حقوق املرأ ة يف البدلان ال وروجلنة 

عتقالها  املرأ ة الربملانية وملحقهتا وات املسلطة عىلالكف عن لك أ شاكل التضييقا ينص عىل

جلنة الشؤون الس ياس ية وال من وحقوق  أ عضاء ادقممارسة نشاطها الس يايس. كام صنعها من وم 

 .تقدم هبا الوفد املغريب 10من أ صل مقرتحات تعديلت  9عىل  الإنسان

 


