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 املؤمتر الرابع والعشرون
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 مشروع برانمج عمل 

 املؤمتر الرابع والعشرين

 الرابط 20-21 آذار  / مارس 2017

 19/03/2017 األحديوم 
 

 وصول الوفود

19:00 - 20:00 
  

يف  ؤساء الوفودر رؤساء الربملاانت واجملالس و  للسيدات والسادةتشاوري  لقاء
 .جملس النواب -القاعة املغربية 

20:30 - 22:30 
 

لسادة رؤساء الربملاانت واجملالس ورؤساء يقام على شرف السيدات وا عشاء
 .فندق حسان – العريب مطعم البيت يف الوفود 

 20/03/2017ننيإلثا يوم
 

 

 :قاعة اجللسات العامة جملس النواب جلسة االفتتاح 11:00 – 10:00
 تالوة آايت من الذكر احلكيم. -
 الكلمات: -

 ، األمني العام لالحتاد الربملاين العريب.كلمة السيد فايز الشوابكة -
 السفري  ابلنيابة عنهيلقيها ، أمني عام جامعة الدول العربية كلمة

 .املساعدمد جواد، األمني العام الدكتور فاضل حم
احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب، اململكة  األستاذكلمة معايل  -

 املغربية .
رئيس جملس  ،معايل األستاذ  عبد احلكيم بن مشاشكلمة  -

 املستشارين، اململكة املغربية .
معايل يلقيها ابلنيابة عنه  ،رئيس االحتاد الربملاين العريبدولة  كلمة -

 الدكتور ميشال موسى.
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11:00 – 11:30 
 

 اسرتاحــــة
 
 

 قاعة اجللسات العامة جملس النواب: جلسة العمل األوىل 13:30 – 11:30
 
ر املؤمتر من قبل الرئيس سنداً مني ستعيني انئب رئيس املؤمتر وأ -

 ( من النظام الداخلي لالحتاد الربملاين العريب.10حكام املادة )أل
 .(1إقرار جدول األعمال )البند  -
 .(2الرئيس )البند تقرير  -
 .(3تقرير األمني العام )البند  -
للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب  21-20 الدورتني تقريري -

 .(4)البند  لمصادقة عليهمالللنقاش 
السادة رؤساء الربملاانت واجملالس ورؤساء السيدات و  مداخالت -

 (.5)البند  الوضع العريب الراهن الوفود حول
 

 -يف القاعة املغربية  إجتماع مجعية األمناء العامني للربملاانت العربية 14:30 – 13:30
 جملس النواب.

 غـــــداء 16:00 – 14:30
 قاعة اجللسات العامة جملس النواب: جلسة العمل الثانية 18:00 – 16:00

 
متابعة مداخالت السيدات و السادة رؤساء الربملاانت واجملالس  -

 ورؤساء الوفود.
 (.6النشاط الدويل واإلقليمي لالحتاد )البند  -

 
 

يف قاعة  (9و  8اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية )البندين  - 17:00 – 16:00 
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 جملس املستشارين. –عكاشة 
جملس  –يف القاعة املغربية تماع جلنة شؤون املرأة والطفولة اج - 18:00 – 17:00

 النواب.
18:00 – 20:00 

   

 (6و  5البندين ) جلنة الشؤون السياسية والعالقات الربملانية اجتماع -
 جملس النواب. – 11يف القاعة 

  
 21/03/2017يوم الثالاثء 
 

 قاعة اجللسات العامة جملس النواب: جلسة العمل الثالثة 12:00 – 10:00
متابعة مداخالت السيدات و السادة رؤساء الربملاانت واجملالس  -

 ورؤساء الوفود .
 

قاعة الندوات طابق اجتماع جلنة الصياغة إلعداد البيان اخلتامي. - 12:00 – 09:00 
 .الثاين

 
12:00 – 18:00 

 
 اسرتاحـــة

 
 :قاعة اجللسات العامة جملس املستشارين اجللسة اخلتامية 20:00 – 18:00

 
 االستماع إىل تقارير وتوصيات اللجان ) مقرر كل جلنة(. -
 الربملاين العريب.توزيع جائزة التميز  -
 انتقال الرائسة. -
 إقرار البيان اخلتامي والقرارات الصادرة عن املؤمتر. -
 اختتام أعمال املؤمتر. -

 


