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 م 12:00، 2020 ديسمبر/ كانون األول17إصدار: 

  

 (ARLEM)الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 
 2021 شباط /فبراير 22
 على االنترنت :االنعقاد مكان

 

 البرنامج

 2021 شباط /فبراير 22
 

 
 - صباًحا 09:30

 صباًحا 10:30
 (ARLEM)لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ااالجتماع الخامس والعشرون لمكتب 

 )يُؤكد الحقًا( العربية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والتركية اتوإلى اللغالترجمة من 
 )يقتصر الدخول على أعضاء المكتب(

  
 –صباًحا 11:00

 مساءً  04:30

  

 (ARLEM)للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية الجلسة العامة الثانية عشرة 
  وإلى اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والتركيةالترجمة من 

 

 
  

اللجنة األوروبية 

 لألقاليم
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 (ARLEM)الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

 
 2021فبراير/ شباط  22

 
 على انترنت :مكان االنعقاد

 
 
  

 )جميع األوقات بتوقيت وسط أوروبا( جدول األعمال

 والتركيةالترجمة من وإلى اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية 
 

 اعتباًرا من 
 صباًحا 10:00

 
يتعين على المتحدثين واألعضاء الراغبين في أخذ الكلمة اختبار االتصال عبر المنصة 

 .(Interactio)االفتراضية

 الجلسة االفتتاحية صباًحا 11:00
أبوستولوس لرئيسي الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية:  اناالفتتاحي انالبيان -  

 ، رئيس بلدية رام هللا، فلسطين.موسى حديد، ولألقاليم، رئيس اللجنة األوروبية تسيزيكوستاس

 ، أمين عام االتحاد من أجل المتوسط ناصر ملالسفير بيان  -
 )فيديو( مفوض االتحاد األوروبي لشؤون الجوار والتوسعي اوليفر فارهلبيان  -

 إقرار جدول األعمال -
 في برشلونة، إسبانيا 2020يناير  23ة العامة الحادية عشرة التي عقدت في اعتماد محضر الجلس -

 صباًحا 11:30

  

 19، في سياق آثار جائحة كوفيدفي الجنوبنحو شراكة متجددة بين االتحاد األوروبي وجيرانه 

  ، األمين العام، وزارة الخارجية، األردنالسفير يوسف البطاينة -
 لمعلا ةرئاد ، ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ، يرادإلا ريدملا بئان كارل هاليرغارد   - -

 ةيبوروألا يجراخلا
 (EUISSمعهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية ) ةمديرنائب ال ، فلورنس غوب -

 

 

اللجنة األوروبية 

 لألقاليم
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 ظهًرا12:30
 

 

 استراحةغذاء

 

بعد  02:00
 الظهر

 منطقة متوسطية أكثر خضرةً من أجل  2030صفقة خضراء جديدة للبحر األبيض المتوسط: أجندة 

 مائدة مستديرة بمشاركة كل من:

 نائب األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط المسؤول عن المياه والبيئة إيسيدرو غونزاليس،  -
 ، )فرنسا / حزب الشعب األوروبي(، نائب عمدة نيسأنييس رامبال -
 ةيريدملا ،ةيملاعلا ةمادتسملا ةيمنتلا ،يميلقإلاو يئانثلا يئيبلا نواعتلا ، رئيس وحدة ،دفور بركان -

 ةيبوروألا ةيضوفملا ،ةئيبلل ةماعلا

 مناظرة مع أعضاء الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية -
 اعتماد مشروع تقرير "الزراعة واألمن الغذائي في سياق تغير المناخ في منطقة البحر األبيض المتوسط". -

  

بعد  02:45
 الظهر

 الرقمنة كعامل رئيسي لتعزيز األعمال فيمنطقة البحر األبيض المتوسطقوة التحول: 

 مائدة مستديرة بمشاركة كل من:

أمانة اإلتحاد ،   ةلامعلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةبعش ، نييداصتقالا نيراشتسملا ريبك, رشيد معنينو -

 من أجل المتوسط
 رئيسة بلدية غني تيكفال، إسرائيلليزي ديالريشا،  -
 ةماعلا ةيريدملا ، بونجلا يف ةيميلقإلا جماربلا يح, نائب رئيسة الوحدةر, فايغانغريد ش -

 ةيبوروألا ةيضوفملا ، عسوتلاو راوجلا تاضوافمل
 ، فرنساStartup BRICSمؤسس سمير عبد الكريم،  -

 مناظرة مع أعضاء الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية -
  صغيرة والمتوسطة في منطقة البحر األبيض المتوسط".اعتماد مشروع تقرير "رقمنة الشركات ال -

 2021في  أعمال الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية عصًرا03:45
 لالعتماد

 2021توصيات  -
 2022-2020تحديث خطة العمل  -

 التخاذ القرار

 2021الموضوعات ومقرري تقارير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية لعام  -
 لالطالع على المعلومات

  2020تقرير النشاط لعام 
 
 

 
 2021لعام الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةحفل جائزة  عصًرا04:15

 ريادة األعمال المحلية الشابة في منطقة البحر األبيض المتوسط
  

 نهاية االجتماع  عصًرا 04:30
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