سط
الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتو ّ

إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه
سط
التابعة للجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتو ّ
برلين ،في  01و 00كانون األول/ديسمبر 2102
مشروع البرنامج
األحد في  9كانون األول/ديسمبر 2102
وصول الوفود إلى برلين
من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء

التسجيل في فندق ماريتيم برو آرتي
Maritim ProArte Hotel Berlin
العنوانFriedrichstrasse 151 :
10117 Berlin
الفاكس +49 (0) 30 2033 4092 :
للحجز

+49 (0) 30 2033-4410 :

البريد اإللكترونيinfo.bpa@maritim.de :

اإلثنين في  01كانون األول/ديسمبر 2102
الساعة الثامنة والنصف

اإلنطالق من الفندق

اجتماع اللجنة في البرلمان األلماني (البونديستاغ)
العنوان  :قاعة أوروبا ()00911
بيت بول لوبي Paul-Löbe-Haus
( Paul-Löbe-Allee 1المدخل الجنوبي)
11011 Berlin
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الساعة التاسعة

افتتاح اإلجتماع من جانب رئيس اللجنة
السيد شتيفان شينناخ Stefan SCHENNACH
كلمة ترحيب
 السيد رودريخ كيزيفيتتير Roderich KIESEWETTER
رئيس الوفد األلماني لدى الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسّط

اعتماد محضر االجتماع
أيلول/سبتمبر 2102

الساعة التاسعة والنصف

األخير الذي انعقد في الرباط

في 20

بيان استهاللي


السيد أوربان ريد  ،Urban RIDالمدير العام لحماية المناخ والبيئة
والطاقة والطاقة المتج ّددة والتعاون الدولي في الوزارة اإلتحادية
للبيئة في ألمانيا
مناقشة

الساعة العاشرة والنصف

استراحة القهوة

الساعة الحادية عشرة

الرهانات السياسية في خفض المخاطر المتّصلة بالظواهر المناخية
سط
القصوى الناجمة عن تغيّر المناخ في منطقة المتو ّ
عرض مواضيعي:


السيد راينهارد ميخلير  ،Reinhard MECHLERمن برنامج
حول المخاطر والسياسات وأوجه الضعف في المعهد الدولي من أجل
تحليل النظم التطبيقية ،النمسا

مناقشة

الساعة الثانية عشرة والربع

التقاط صورة جماعية

الساعة الثانية عشرة وعشرون

الغداء بدعوة من السيد رودريخ كيزيفيتتير ،رئيس الوفد األلماني لدى
الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسّط

الساعة الثانية

التوجهات البحرية في استراتيجيا أوروبا 2121
إعالن ليماسول-
ّ
عرض مواضيعي:


السيدة إيليني بابانيكوالو  ،Eleni PAPANICOLAOUملحقة
دبلوماسية في سفارة قبرص لدى ألمانيا

مناقشة
2

الساعة الثالثة إال ربع

التبريد بالطاقة الشمسية
عرض مواضيعي:


السيد كريستيان هولتر  ،Christian HOLTERالمدير العام
لمشركة سوليد لتقنيات الطاقة الشمسية ،النمسا

مناقشة

الساعة الثالثة والنصف

استراحة القهوة

الساعة الرابعة إال ربع

سط
شبكات المتو ّ

آفاق  :2121استراتيجيا متكاملة متو ّسطية
عرض مواضيعي :


السيد ميخايل سكولوس  ،Michael SCOULLOSرئيس فريق
البرنامج البيئي المتوسّطي وتعزيز القدرات في آفاق  ،2121رئيس
مكتب اإلعالم المتوسّطي لشؤون البيئة والثقافة والتنمية المستدامة
) (MIO-ESDورئيس الشراكة العالمية من أجل المياه في المتوسّط
)(GWP-Med

مناقشة

سطية الجديدة
القرى اإليكولوجية-الشبكية المتو ّ
عروض مواضيعية :




السيدة ريما طربيه ،نائبة الرئيس ،جمعية بحر لبنان ،لبنان
السيد معز ك ّمون ،عضو الوفد التونسي لدى لجنة الطاقة والبيئة
والمياه
السيد جان-فرنسوا لوتشياني ،Jean-François LUCIANI
مساعد مختار جيروالته في كورسيكا ،فرنسا

مناقشة

الساعة الخامسة والربع

مسائل متن ّوعة

الساعة الخامسة والنصف

انتهاء اإلجتماع
زيارة البرلمان األلماني مع دليل مرشد
عودة إلى الفندق
3

الساعة السابعة والنصف

اإلنطالق

الساعة الثامنة

عشاء بدعوة من السيد هاينز-يواخيم بارخمان Heinz-Joachim
 ،BARCHMANNعضو الوفد األلماني لدى لجنة الطاقة والبيئة
والمياه

حوالى الساعة العاشرة والنصف

عودة إلى الفندق

الثلثاء في  00كانون األول/ديسمبر 2102

زيارة فيلدهايم  Feldheimوهي قرية مستقلة بيئياً وتش ّكل جزء ًا من مدينة تروين بريتزن  ،Treuenbrietzenالواقعة
في المجموعة اإلقليمية لبوتسدام-ميتلمارك Potsdam-Mittelmark

الساعة الثامنة والنصف

اإلنطالق من الفندق

خالل الرحلة

عرض من جانب خبير في وكالة الطاقة المتجدّدة حول موضوع الطاقة
المتج ّددة
زيارة مع دليل مرشد إلى فيلدهايم ،قرية مستقلة بيئيا

الساعة الواحدة

غداء بدعوة من السيد هاينز-يواخيم بارخمان ،عضو الوفد األلماني لدى
لجنة الطاقة والبيئة والمياه

الساعة الثالثة

عودة إلى برلين

حوالى الساعة الرابعة والنصف

عودة إلى الفندق ونهاية البرنامج
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