ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE
L’UNION POUR LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط

الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية لالتحاد
من أجل المتوسط

طنجة  29-28ماي 2016
البرنامج

الجمعة  27ماي
 وصول ونقل المشاركٌن إلى الفنادقالسبت  28ماي
9.00
 وصول المشاركٌن إلى مقر المؤتمر  -فندق -Tanger- Royal Tulip؛ تسجٌل المشاركٌن.12.30/10.00
 اجتماع لجنة الشؤون السٌاسة واألمن وحقوق اإلنسان -قاعة هنري ماتيس- اجتماع لجنة الشؤون االقتصادٌة والمالٌة ،والشؤون االجتماعٌة والتربٌة  -قاعة بول بوولز.-12.30
غذاء
17.00/14.30
 اجتماع لجنة تحسٌن جودة الحٌاة والم بادالت بٌن المجتمعات المدنٌة والثقافة -قاعة هنري ماتيس اجتماع لجنة الطاقة ،البٌئة والماء -قاعة أوجين دوالكروا-األورومتوسطً -قاعة بول بوولز-
ة
 اجتماع لجنة حقوق المرأة فً الدول18.00/17.00
 اجتماع مجموعة العمل حول الالئحة الداخلٌة  -قاعة -418.45/18.00
 اجتماع المكتب  -القاعة الملكية.-19.30/18.45
 اجتماع المكتب الموسع -القاعة الملكية-19.30
 النقل إلى الفنادق.20.30
 -عشاء.

األحد  29ماي

الجلسة العامة
بالقاعة الملكية
9.00
 وصول المشاركٌن إلى مقر المؤتمر؛ تسجٌل المشاركٌن.9.30
 افتتاح أشغال الجلسة العامة للدورة الثانٌة عشرة من طرف السيد ر اشيد الطالبي العلمي رئيسمجلس النواب بالمملكة المغربٌة ورئٌس الجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط .

"معا من أجل مستقبل مشترك للفضاء األورو متوسطي"
طموح مشترك من أجل إرساء تفاعل ثقافً أورو متوسطً ٌحقق السلم واألمن والتنمٌة المستدامة ،وٌأخذ بعٌن االعتبار
ي المنطقة المتوسطٌة.
التغٌرات المناخٌة والمحافظة على البٌئة ف

الم انقشة في الجلسة العامة
-

من طرف السيد فتح هللا السجلماسي األمٌن العام

عرض أنشطة االتحاد من أجل المتوسط،
لالتحاد؛
عرض السيد عبد المسيح هاني الرئٌس المشارك للجمعٌة اإلقلٌمٌة والمحلٌة األورومتوسطٌة
) (ARLEM؛
عرض السيدة آسيا بوزكري ،نائبة رئٌس جهة طنجة -تطوان  -الحسٌمة ،ورئٌسة اللجنة
التوجٌهٌة لمؤتمر البحر األبٌض المتوسط حول المناخ) MED-COP-22 ( .؛
تقدٌم عروض من طرف رؤساء اللجان وفرٌق العمل حول النظام الداخلً؛
الم صادقة على توصٌات لجان الجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط ؛
إعالن الدورة الثالثة لقمة الرؤساء -إعالن طنجة المتوسط-؛
تسلٌم رئاسة االتحاد من أجل المتوسط؛
كلمة ختامٌة من طرف الرئاسة الجدٌدة؛
اختتام األشغال.
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الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط
القمة الثالثة للرؤساء
طنجة ،السبت  28ماي 2016
بالقاعة الملكية

البرنامج
الجمعة  27ماي
 وصول و نقل المشاركٌن إلى الفنادق.السبت  28ماي
9.00
 وصول المشاركٌن إلى فندق  Tanger- Royal Tulipبالقاعة الملكية.9.30
 افتتاح أشغال القمة الثالثة للرؤساء من طرف السٌد ر اشٌد الطالبً العلمً  -رئٌس مجلس النواب بالمملكةالمغربٌة ورئٌس الجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط.-

"معا من أجل مستقبل مشترك للفضاء األورو متوسطي"
طموح مشترك من أجل إرساء تفاعل ثقافً أورو متوسطً ٌحقق السلم واألمن والتنمٌة المستدامة ،وٌأخذ بعٌن االعتبار
ي المنطقة المتوسطٌة.
التغٌرات المناخٌة والمحافظة على البٌئة ف
-

مداخلة السٌد حكيم بنشماش ،رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربٌة؛
مداخلة السٌدة مباركة بوعيدة ،الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربٌة؛
السً بييترو غراسو رئٌس مجلس الشٌوخ اإلٌطالً؛
مداخلة د
مداخلة السيد عبد الواحد الراضي  ،الرئٌس األسبق لمجلس النواب بالمملكة المغربٌة والرئٌس السابق لالتحاد
البرلمانً الدولً ،والرئٌس السابق للجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط وأحد مؤسسي الجمعٌة البرلمانٌة
لالتحاد من أجل المتوسط؛
مناقشة؛

 اعتماد إعالن القمة الثالثة للرؤساء -إعالن طنجة المتوسط.-13.00

 اختتام األشغال.13.30

 مأدبة غذاء.20.30

 -مأدبة عشاء.

