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 الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط

 البرلمانات القمة الرابعة لرؤساء
 2017مایو/ایار  12مجلس الشیوخ، 

 الجمعیة العامة الثالثة عشرة
 2017مایو/ایار  13-12مجلس النواب، 

 

 مسودة البرنامج
 )2017 مایو/ایار 9: تحدیث(

 مجلس الشیوخ - 2017مایو/ایار  12الجمعة 

 )التشریعالقمة الرابعة لرؤساء البرلمانات (صالة  13,30 – 10,00
 بییترو غراّسو، رئیس مجلس الشیوخكلمة االفتتاح ل
 ئیسة مجلس النوابورا بولدریني، ر الكلمة االفتتاح ل

 باولو ِجنتیلوني، رئیس مجلس الوزراء كلمة

 البرلمان األوروبي، انطونیو تایاني رئیس كلمة

 البرلمان التركي، إسماعیل كهرمان رئیس كلمة

 البرلمان المصري، أحمد علي عبد العال  رئیس كلمة
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 وسطیة""العمالة، النمو الشامل والتنمیة المستدامة في المنطقة االورومت

 مداخالت رؤساء برلمانات الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من اجل المتوسط

 المصادقة على اعالن القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات

رئیسة مجلس ول بییترو غراّسو، رئیس مجلس الشیوخل كلمات ختامیة
 ورا بولدرینيال، النواب

 صورة تذكاریة

 النوابمجلس  - 2017مایو/ایار  12الجمعة 

 (صالة "لوبا")فریق العمل حول التمویل وتعدیل الالئحة  10,00 – 8,30
 

لئع ةئجة م ئ  ئككجئ
 (صالة لجنة البیئة)لجنة الشؤون السیاسیة واألمن وحقوق االنسان  12,30 – 10,00
 (صالة "لوبا")لجنة تحسین نوعیة الحیاة وتبادالت المجتمع المدني والثقافة  12,30 – 10,00
 )لجنة األنشطة االنتاجیة(صالة  لجنة الطاقة والبیئة والمیاه 12,30 – 10,00

 (صالة لجنة البیئة)یة واالجتماعیة والتعلیم لجنة الشؤون االقتصادیة والمال 17,30 – 15,00
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 لجنة حقوق المرأة في البلدان األورومتوسطیة 17,30 – 15,00
 (صالة لجنة األنشطة االنتاجیة)
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لئع لهزِ ئجة ا ئك قة ل ا هئك قة ل   (صالة "لوبا") ظئ ئك
 مكتب الرئاسة 19,00 – 18,00
 ع مع رؤساء اللجان وفرق العملالمكتب الموسّ  20,00 – 19,00
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 2017مایو/ایار  13السبت 

 الجمعیة العامة

 :المتوسطالتنمیة المستدامة وفرص عمل جدیدة في (( 
 )) 2030مید فور جوبز و أجندة 

 مجلس النواب
 (قاعة المجلس)

 صورة تذكاریة 9,45 – 9,00
 افتتاح االعمال

 ورا بولدریني، رئیسة مجلس النوابال • 

 بییترو غراّسو، رئیس مجلس الشیوخ •
 المصادقة على جدول االعمال 
المصادقة على محضر االجتماع الثاني عشر للجمعیة العامة المنعقدة في  

 2016مایو/ایار  29و  28طنجه یومي 
 مات تمهیدیةكل 10,30 – 9,45

الخارجیة  للشؤونفیدیریكا موغیریني، الممثل السامي لالتحاد  • 
 والسیاسة األمنیة و نائبة رئیس االتحاد من اجل المتوسط

ة في جامعة روما ئیات االقتصادیاإنریكو جوفاّنیني، استاذ في االحص •
الناطق باسم "االتحاد االیطالي من أجل التنمیة "تور فیرغاتا" و 

 ASviS" المستدامة
 مناقشة 11,30 – 10,30
 عرض أنشطة االتحاد من اجل المتوسط 11,45 – 11,30
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 فتح اهللا السجلماسي، أمین عام االتحاد من اجل المتوسط •
 دراسة مشاریع التوصیة ومقترحات اللجان وفرق العمل 13,10 – 11,45

 وفرق العمل كلمات رؤساء اللجان •
 ان وفرق العملاللج ترحاتعلى توصیات ومقالمصادقة  •

 اختتام االعمال 13,30 – 13,10
 م الرئاسةتسلیم وتسلّ  •
رئیس لمانیة لالتحاد من اجل المتوسط و كلمة رئیس الجمعیة البر  •

 العال البرلمان المصري علي عبد
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