إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه
التابعة للجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط
فيينا ،في  5و 6كانون األول/ديسمبر 2011
مشروع البرنامج
األحد في  4كانون األول/ديسمبر 2011
وصول الوفود إلى فيينا
التسجيل في الفندق أوتيل دي فرانس

من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء

Hotel de France
العنوان1010 Vienna, Schottenring 3 :

األثنين في  5كانون األول/ديسمبر 2011
الساعة الثامنة والنصف

اإلنطالق من الفندق

اجتماع اللجنة في البرلمان النمساوي
العنوان ، 1017 Vienna, Dr. Karl-Renner-Ring 3 :القاعة السادسة
الساعة التاسعة

افتتاح اإلجتماع برعاية رئيس اللجنة
السيد شتيفان شينناخ Stefan SCHENNACH
كلمة ترحيب لنائب رئيسة المجلس الوطني السيد راينھارد تود
Reinhard TODT
اعتماد محضر االجتماع األخير الذي انعقد في سالزبورغ في
1تموز/يوليو 2011

الساعة العاشرة إال ربع
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حماية البيئة ،والتزود بالمياه والطاقة كتحديات كبيرة أمام
المدن

المتحدثون الرئيسيون:
•

•
•
•

السيد ھانس سايلر  ،Hans SAILERرئيس المنتدى
اإلقتصادي واإلجتماعي في فيينا ورئيس لجنة البيئة
األوروبية في المركز األوروبي ألصحاب العمل
والشركات
السيد أنريك أولي  ،Enric AULIمدير دائرة شؤون البيئة
في مجلس بلدية برشلونة
السيد سيفات يامان  ،Cevat YAMANمدير دائرة
حماية البيئة ومراقبتھا في بلدية مدينة اسطنبول
ن.ن) ، .الجزائر(

مناقشة
الساعة الحادية عشرة

استراحة القھوة

الساعة الحادية عشرة والربع

* السيدة أولي سيما  ،Ulli SIMAمستشارة البيئة في فيينا
استكمال المناقشة

الساعة الثانية عشرة والربع

التقاط صورة جماعية

الساعة الثانية عشرة وعشرون

الغداء في قاعة ”“Abgeordnetensprechzimmer
)قاعة حوار النواب( في البرلمان بدعوة من رئيس اللجنة
السيد شتيفان شينناخ

الساعة الثانية

قدرات الكتلة اإلحيائية في بلدان المتوسط
عرض ألول مشروع تقرير يق ّدمه المقررون ھاينتز-يواخيم
بارخمان ) Heinz-Joachim BARCHMANNألمانيا( و
ليو برينكا ) Leo BRINCATمالطا( ون.ن) .الجزائر( )قيد
التأكيد(

مناقشة
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الساعة الثالثة

تقليص الحواجز أمام التعاون بين دول الشمال والجنوب وفي
ما بين دول الجنوب في مجاالت التكنولوجيا الخضراء ،مع
مراعاة الجوانب الخاصة بالحركية والطاقة واإلتصاالت
وشبكات النقل
تقديم من جانب األمين العام مضر خوجة وليلى كابالن من
غرفة التجارة العربية النمساوية
مناقشة
تعيين المقررين

الساعة الرابعة

تنفيذ حملة تنظيف مشتركة "ليوم لنقُم بھا" Let’s do it
كجزء من أنشطة اإلتحاد من أجل المتوسط في عام 2012
من أجل تنظيف المتوسط ولتحفيز قطاع النفايات وتعزيز
الوعي حيال البيئة ،وذلك في إطار مبادرة لتكوين ھوية
مشتركة
عرض ألول مشروع تقرير يق ّدمه المقررون شتيفان شينناخ
)النمسا( وإيمري سووار ) Imre SOOÄÄRأستونيا( ون.ن
)قيد التأكيد(
مناقشة
أية مسائل أخرى

حوالى الساعة الخامسة

انتھاء اإلجتماع
عودة إلى الفندق

الساعة السابعة والنصف

اإلنطالق

الساعة الثامنة

أمسية نمساوية باستضافة الرئيس
العنوانWeingut Fuhrgassl-Huber, 1190 Vienna, :
Neustift am Walde 68

حوالى الساعة العاشرة والنصف

الثلثاء في  6كانون األول/ديسمبر 2011
3

عودة إلى الفندق

زيارة بعض المشاريع في فيينا

الساعة التاسعة

اإلنطالق من الفندق
زيارة إلى محطة فيينا الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي
)Entsorgungsbetriebe Simmering (EBS
العنوان1110 Vienna, Haidequerstrasse 7:

زيارة إلى محطة حرق النفايات لتوليد الطاقة في فيينا
MVA Pfaffenau
العنوان1110 Vienna, Johann-Petrak-Gasse 7 :

الساعة الواحدة والربع

غداء بدعوة من عاصمة فيينا الفيديرالية والبرلمان النمساوي
في مطعم ""Wiener Rathauskeller
العنوان1010 Vienna, Rathausplatz 1 :

الساعة الثانية والنصف

زيارة إلى سوق الميالد التقليدي في قصر شونبرون

حوالى الساعة الثالثة والنصف

عودة إلى الفندق
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