الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط

إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه
سالزبورغ ،في  1و 2تموز/يوليو 2111
مشروع جدول األعمال
الخميس  03حزيران/يونيو 1322
وصول الوفود إلى سالزبورغ
من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء

التسجيل في الفندقين
شيراتون أوتيل سالزبوغ،
العنوان:

Sheraton Hotel Salzburg, 5020 Salzburg, Auerspergstraße 4

أوستريا تراند أوتيل أوروبا،
العنوانAustria Trend Hotel Europa, 5020 Salzburg, Rainerstraße 31 :

الجمعة  2تموز/يوليو 1322
الساعة الثامنة والنصف

مغادرة الفندق

إجتماع اللجنة في البرلمان المحلي لمقاطعة سالزبورغ
Salzburger Landtag, 5010 Salzburg, Chiemseehof
الساعة التاسعة

افتتاح اإلجتماع من جانب رئيس اللجنة السيد شتيفان شينناخ Stefan SCHENNACH
كلمة ترحيب من رئيس البرلمان المحلي لمقاطعة سالزبورغ ،سيمون إيلمر
Simon ILLMER
الموافقة على محضر اإلجتماع األخير الذي انعقد في روما في  0آذار/مارس 1322

الساعة العاشرة إال ربع

قدرات العالم العربي على توليد الطاقة المتجددة
المتحدث الرئيسي:
 عبد الرحيم الحفيدي ،مدير في وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة في المملكة المغربية
مناقشة

الساعة الحادية عشرة

إستراحة القهوة

الساعة الحادية عشرة والربع

البيئة واإلستدامة في المتوسط ،بما في ذلك آثار تغيّر المناخ



المتحدثان الرئيسيان:
البروفيسورة الدكتورة هيلغا كرومب-كولب  ، Helga KROMP-KOLBمديرة معهد
األرصاد الجوية في جامعة فيينا للموارد الطبيعية وعلوم الحياة
أياد أسامة جورج أبو ردينه ،جمعية أصدقاء األرض في الشرق األوسط

مناقشة
صورة جماعية

الساعة الثانية عشرة والربع

الساعة الثانية عشرة وعشرون دقيقة التوجه سيرا نحو المطعم
الساعة الثانية عشرة والنصف

الغداء بدعوة رئيس اللجنة في مطعم ك+ك ،العنوان:
K+K Restaurant, Freysaufkeller, 5020 Salzburg, Waagplatz 2

الساعة الثانية إال عشر دقائق

العودة سيرا إلى مكان اإلجتماع

الساعة الثانية

إدارة النفايات :مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي ،النفايات الصلبة وإعادة
التدوير




المتحدثون الرئيسيون:
دكتور بول شاوسبيرغر  Paul SCHAUSBERGERعن شركة فا تك فاباغVA ،
 TECH WABAGحول خبرة الشركة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في
الجزائر وتونس
فولفغانغ كنوبيك ،Wolfgang KNOPPEK ،من شركة بوكسمارك ليذر ش.م.م.
راينر نولفاك ،Rainer NOLVAK ،من حملة "لنقم بها" أستونيا "/1332حملة لنقم بها في
العالم"

مناقشة
الساعة الرابعة

اختيار مواضيع التقارير والمقررين
أية مسائل أخرى

حوالى الساعة الخامسة

اختتام اإلجتماع
العودة إلى الفندق

الساعة السابعة والنصف

اإلنطالق

الساعة الثامنة

حفل عشاء بدعوة من رئيسة مقاطعة سالزبورغ السيدة غابي بورغشتالر،
 Mag. Gabi BURGSTALLERورئيس بلدية سالزبورغ السيد هاينز شادن
 ،Heinz SCHADENفي قاعة ترونسال في مقر رئاسة المقاطعة
العنوانThronsaal der Residenz zu Salzburg, 5020 Salzburg, Residenzplatz 1 :

الساعة العاشرة

عودة إلى الفندق

السبت  1تموز/يوليو 1322
برنامج زيارة سالزبورغ
الساعة التاسعة

مغادرة الفندق

جولة سياحية في المدينة
الساعة الواحدة

غداء بدعوة من رئيسة البرلمان اإلتحادي النمساوي السيدة سوزان نويفيرت،
 ،Mag. Suzanne NEUWIRTHفي مطعم شتيفتس كيلير
العنوانStiftskeller St Peter, 5020 Salzburg, St. Peter Bezirk 1/4 :

الساعة الثالثة

عودة إلى الفندق
نهاية البرنامج

