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 17:30، الساعة 2019يناير  17اإلصدار: 

 

 (ARLEMالجلسة العامة العاشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ) 

 

2019فبراير  26-27  
 :  لاير آلكازار دي أشبيليةالمقر

 أشبيلية، أسبانيا

 ست: صالون دي لوس تابيالقاعة

 

 البرنامج

 

 
 

 

 2019فبراير  25
 المواعيد المقترحة لوصول المشاركين                                    يؤكد الحقامساًء  9 -صباحا 9

 

 2019فبراير  26
 اإلبداع، مركز  Business park La Cartujaإلى الحديقة التجارية ال كارتوخا  زيارة دراسية     صباحا           10-12

 وتناول وجبة الغذاء هناك Fundación tres culturas del Mediterráneo زيارة إلى  ظهرا            12-1.30

 فعاليات جانبية موازية    ظهرا                   2.30

o ( النظم اإليكولوجية وريادة األعمال المبتكرة المحلية JRC) 

o ( الهجرة عبر البحر المتوسط AEBR ،CPMR-CIM) 

 اجتماعات التنسيق بين الشركاء األوربيين/ المتوسطيين               مساء  5.15-6

 فقط( ARLEM )الدخول ألعضاء              مساء  6-6.45

 ARLEM لمكتب 22االجتماع رقم         مساء 6.45-7.30

  يؤكد الحقاترجمة فورية من/ إلى العربية واإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والتركية                                   

 ) يقتصر الدخول على أعضاء المكتب فقط(                            

 العشاء الرسمي مساء                   8
 

 

 

 2019فبراير  27

  العامة العاشرة ARLEMمحاضرة جلسة     ظهرا                        1 -صباحا 9

ترجمة فورية من/ إلى اللغة العربية واللغة التعبيرية واللغة اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية                                                   

 يؤكد الحقافقط(    تفاعليةوالتركية ) اإليطالية والبولندية غير 

 ARLEMحفل توزيع جوائز ريادة األعمال المحلية صباحا                              11.30

 ظهرا                                      الغذاء 1

 اختياري

 مبادرة نيقوسيااجتماع عمل/ تنسيق ألصدقاء ظهرا                               2.30
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 (ARLEMالجلسة العامة العاشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ) 

 

 

2019فبراير  27  

 

 دي أشبيلية:  لاير آلكازار المقر

 أشبيلية، أسبانيا

 : صالون دي لوس تابيسالقاعة

 

 

 جدول األعمال
 

ة فقط(   ترجمة فورية من /إلى اللغة العربية واللغة التعبيرية واإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والتركية )اإليطالية والبولندية غير تفاعلي

 يؤكد الحقا

 

 صباحا           التسجيل 8.45

 الجلسة االفتتاحية    صباحا    9

 

  خوان اسباداسكلمة ترحيب من رئيس بلدية أشبيلية 

  بيانات افتتاحية لرؤساءARLEM  :األوروبية لألقاليم  ، رئيس اللجنةهاينز المبيرتز-كارلالمشاركين

 الحسيمة،المغربرئيس بلدية  ودرامحمد بو

 ( يؤكد الحقاأسبانيا ) في، وزير الشئون الخارجية واإلتحاد األوروبي والتعاون جوزيف بوريل يانب 

  ( يؤكد الحقا، نائب رئيس البرلمان األوروبي )ماريا ساسولي-دافيدبيان 

 سكرتير عام اإلتحاد للشئون المتوسطية )يؤكد الحقا(ناصر كامل ريبيان السف ، 

  األوروبية )يؤكد الحقا(، مفوض سياسة الجوار يوهانز هانبيان 

  رئيس اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبيةلوقا خاييربيان ، 

 اعتماد جدول األعمال 

 في الجيزة، مصر 2018فبراير  21ضر الجلسة العامة التاسعة التي انعقدت يوم ااعتماد مح 

 

  2019في   ARLEMصباحا             أعمال  9.45

 توصياتال -                             

 ARLEMالمواضيع والمقررين لتقارير  -                             

 تحديثات الجدول الزمني لخطة العمل -                             

 

 صباحا     الحوكمة والشفافية في منطقة البحر المتوسط 10

عن الحوكمة والشفافية في منطقة البحر المتوسط للمقرر لطفو سافاس، رئيس بلدية  ARLEMتقرير  تقديم مشروع -                  

 هاتاي، تركيا

 مناقشات  -                  

            التقرير  اعتماد مشروع -                  

10.30 a.m. Youth entrepreneurship in the Mediterranean 

 ريادة األعمال للشباب في منطقة البحر المتوسط        صباحا         10.30

أولجيرد  عن ريادة األعمال للشباب في البحر المتوسط للمقرر ARLEMتقديم مشروع تقرير  -                                     

 بوميرانيا، بولندا ، رئيس منطقة غربجيبلفيتشز

 التنفيذي للغرف التجارية األوروبية، المدير أرنالدو أبروتزيني بيان -                                    
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 مناقشات -                                   

 اعتماد مشروع التقرير -                                   

 إعالمي صباحا                  استراحة لتناول القهوة/ مؤتمر  11
 

 ARLEMصباحا                مراسم توزيع جوائز ريادة األعمال المحلية  11.30

o  رؤساءARLEM المشاركون 

o الفائز 

 دولة اللعب -ظهرا                مبادرة نيقوسيا لدعم السلطات المحلية لليبيا 12

o يمانويل بليجو ( زويلوES/EPP) 

o  رئيس وفد اإلتحاد األوروبي إلى ليبيا )يؤكد الحقا(آالن بوجيجاالسفير ، 

 تقارير عن الفعاليات الجانبية                ظهرا 12.15

 

 ARLEM متابعة تقارير 12.30

 تمكين المرأة في منطقة البحر المتوسط

o رئيسة األعمال في منطقة البحر المتوسط سيمون سوسكيند ،(AIM جدول األعمال الحضري )

 لمنطقة البحر المتوسط

 

 

 صور عائلية                     ظهرا1

 نهاية االجتماع                              

 الغذاء                              

 اختياري

 صدقاء مبادرة نيقوسياألمساء                اجتماع عمل/ تنسيق  2.30

 

_____________ 


