
 

 

 

 أمريكا الوسطى والكراييبب ورئيسات المؤسسات التشريعيةلمنتدى رؤساء  53الدورة 

 7142نونبر  41-41
 47.51نونبر على الساعة  45محين بتاريخ 

 

 برنامجالمشروع 
 

 

 1112نونبر  11 -11 -11 

 
   وصول الوفود -

 
 

 1112نونبر  11الثالثاء 

 

 لمنتدى الفوبريل 13الدورة 

 الجلسة االفتتاحية 11.11

 ترحيبية من طرف السادة اتكلم: 

 السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب

 شماش رئيس مجلس المستشارين السيد عبدالحكيم بن

رئيسة مجلس نواب بيليز والرئيسة الدورية لمنتدى  Laura Tucker-Longsworthالسيدة 

 الفوبريل

  لمنتدى الفوبريل 53إعالن افتتاح أشغال الدورة 

 01.01 استراحة شاي 

 11.11 الجلسة األولى 

  من طرف السيد عرض جدول األعمال والتأكد من النصاب القانونيSantiago Rivas Leclair 

 عليه قةقصد الصاد

  لفتيت، وزير الداخلية، حول التجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة من  السيد عبدالوافيعرض

 الجانب األمني

  عرض السيد عبدالكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين

 هجرة واحترام حقوق اإلنسانالبالخارج وشؤون الهجرة، حول التجربة المغربية في مجال 

 ول ية في أمريكا الوسطى والمكسيك ودعرض ممثل عن الفوبريل لوضعية الهجرة البين جهو

 الكاريبي

  (دقائق لكل متدخل 3)وممثلي الرؤساء مداخالت رؤساء برلمانات 

 مناقشة عامة

  دور البرلمانات في مجال الهجرة البين جهوية"البرلماني المشترك حول  البيانتقديم مشروع" 

 والتوقيع عليه البيانمناقشة 

 05.11غذاء بالفندق 

 10.11 الجلسة الثانية 

  من طرف السيد  53عرض مشاريع القرارات الصادرة عن الدورةSantiago Rivas 

Leclair المصادقة عليهاو 

 :ويتعلق األمر بالقرارات التالية

 األطفال والمراهقيناإلنسان واإلقليمي لرعاية وحماية حقوق اإلطار القانون  .0

 حول تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجةاإلطار القانون  .0

 مقاوالت الصغرى والمتوسطة واألسواق العامةدعم عمل اللجنة البرلمانية لل .5

 المملكة المغربية
 البرلمان

 

 



 المصادقة على تعديل القانون التأسيسي للفوبريل .4

 لدى الفوبريل انضمام الجمعية الوطنية لإلكوادور بصفة عضو مالحظ .3

 التحاد البرلماني الدوليفي او مالحظ طلب االنضمام كعض .6

 0107أكتوبر  50فاتح يونيو إلى من الوضعية المالية للفوبريل  .7

 نظام الحماية المؤقتة .8

 للبرلمان المغربيموجهة شكر رسالة  .9

 مختلفات

  الدورة من طرف السيدة أشغال اختتامLaura Tucker-Longsworth  رئيسة مجلس

 نواب بيليز والرئيسة الدورية لمنتدى الفوبريل

 حفل عشاء على شرف المشاركين  - 13.11

 1112نونبر  13األربعاء 

 زيارة ضريح المغفور له دمحم الخامس - 11.11

 لقاء مع السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة - 11.11

 الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتلقاء مع السيد عزيز أخنوش، وزير - 11.11

 لقاء مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي - 13.11

 للشؤون الصحراوية االستشاريلقاء مع السيد خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي  - 10.11

 
 

  

 


