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 14:30، 2019ديسمبر  2اإلصدار: 

 

 (ARLEMالجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية )

 

 2020كانون الثاني/يناير  23 - 22

 باالو دي بيدرالبيس المكان:

 برشلونة، إسبانيا

 )يُتبع(جاال القاعة: 

 

 البرنامج

 

 

  2020كانون الثاني/يناير  22

 الوقت المتوقع لوصول المشاركين صباًحا 

  

  2020كانون الثاني/يناير  22

 )يُتبع(زيارة تثقيفية  عصًرا 2.30

  

 مساًء/ 6 - 5.15

 مساءً  6.45 - 6

 اجتماعات التنسيق بين شركاء منطقة البحر المتوسط/الشركاء األوروبيين

 )يُسمح بالدخول ألعضاء الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية فقط(

 االجتماع الرابع والعشرون لمكتب الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية  مساءً  7:30 - 6.45

الترجمة من العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والتركية والبولندية وإليها )معرفة أساسية( 

 )يُتبع(

 )يُسمح بالدخول ألعضاء المكتب فقط(

 حفل العشاء الرسمي مساءً  8

  

  2020الثاني/يناير كانون  23

 الجلسة العامة الحادية عشر للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية عصًرا 3 -صباًحا  9

الترجمة من العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والتركية وإليها )اإليطالية والبولندية فقط، 

 معرفة أساسية( )يُتبع(

 حفل توزيع جوائز ريادة األعمال المحلية للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية صباًحا 11.30

 الغداء ظهًرا 1

 نقاش حول اإلجراءات المتعلقة بالتغير المناخي عصًرا 2

 )يُتبع(زيارة ثقافية  عصًرا 3.30
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 (ARLEMالجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية )

 

 2020كانون الثاني/يناير  23

 

 باالو دي بيدرالبيس المكان:

 

 جاال القاعة: 

 

 األعمالجدول 

 

 الترجمة من العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والتركية وإليها )اإليطالية والبولندية، معرفة أساسية فقط(

 

 التسجيل صباًحا 8.45

  

 الجلسة االفتتاحية صباًحا 9

 آدا كوالوكلمة ترحيبية تلقيها رئيسة بلدية برشلونة،  -

كارل هاينز المبرت، كلمات افتتاحية للرؤساء المشاركين في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية:  -

 ، رئيس بلدية الحسيمة، المغربمحمد بودرةرئيس اللجنة األوروبية لألقاليم، و

 )يُتبع(، رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ماريا ساسوليكلمة  -

 يُتبع() ، الممثل الساميجوزيب بوريل كلمة -

 )يُتبع(، مفوض االتحاد األوروبي لشؤون الجوار وسياسة التوسع أوليفر فاريلي كلمة -

 األمين العام لالتحاد من أجل المتوسطناصر كامل، كلمة السفير  -

 إقرار جدول األعمال -

 في إشبيلية، إسبانيا 2019شباط/فبراير  27اعتماد محضر الجلسة العامة العاشرة المعقودة في  -

  

 التكامل اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط صباًحا 9.45

التكامل األورومتوسطي: دور عرض مشروع تقرير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية حول  -

ر السلطات اإلقليمية والمحلية  ، رئيس بلدية بيت ساحور، فلسطينجهاد خير للمقر ِّ

 )يُتبع(، رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيمكلمة  -

 )يُتبع(، لبنان، رئيس بلدية ديروبو، رئيس اتحاد البلديات محمد سعادةكلمة  -

 النقاش -

 اعتماد مشروع التقرير -

  

 االقتصاد األزرق في منطقة البحر المتوسط صباًحا 10.45

األزرق للسلطات المحلية القتصاد عرض مشروع تقرير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية حول ا -

ر،  واإلقليمية في منطقة البحر المتوسط  ، عضو مجلس مدينة كاتانيا، إيطاليافينتشنزو بيانكومن قِّبل المقر ِّ

 اعتماد مشروع التقرير -
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 فترة استراحة صباًحا 11

  

 2020أعمال الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في  صباًحا 11.20

 التوصيات  -

 خطة عمل للوالية التالية -

 موضوعات ومقررات خاصة بتقارير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية -

 اإلعداد للوالية الجديدة -

  

 صباًحا 11.40

 

 شراكات من أجل التنمية

الدولي  للتعاونالمدير العام، المديرية العامةكون دوينز، السلطات المحلية: شراكات من أجل المدن المستدامة:  -

 )يُتبع(والتنمية، المفوضية األوروبية 

- MC2CM - الهجرة من مدينة إلى مدينة في منطقة البحر المتوسط 

  

 حفل توزيع جوائز ريادة األعمال المحلية للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ظهًرا 12.10

 األورومتوسطيةالرؤساء المشاركون في الجمعية اإلقليمية والمحلية  -

 أمين عام االتحاد من أجل المتوسط -

 الفائز -

  

 مؤتمر صحفي/صورة عائلية ظهًرا 12.30

 الغداء

  

 النقاش: اإلجراءات المتعلقة بالتغير المناخي في منطقة البحر المتوسط عصًرا 2

 ماستروجيني، غرامينوسمن قِّبل السفير  R20عرض مشروع التعاون بين االتحاد من أجل المتوسط ومنظمة  -

 )يُتبع(نائب األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط والمسؤول عن الطاقة واإلجراءات المتعلقة بالتغير المناخي 

 (MedECCر، منسق شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي )األستاذ الدكتور ولفجانج كرام كلمة -

 )يُتبع(

 النقاش -

  

 ختام االجتماع عصًرا 3

 

_____________ 


