مسودة 14:19 ،2019/06/20
البرنامج
وصول المشاركين
ستقوم بلدية رام هللا بتوفير الحافالت من مطار تل أبيب حتى الفندق في رام هللا.

السبت  29يونيو 2019

20:45

21:00
األحد  30يونيو 2019

وصول الحافلة المخصصة الى فندق ميلينيوم لنقل المشاركين قصد استقبالهم من قبل
بلدية رام هللا
االستقبال من قبل بلدية رام هللا

9:30

ستقوم بلدية رام هللا بتوفير التنقل من فندق ميلينيوم إلى مكان االجتماع.

13:00-10:00

االجتماع الموسع للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

المكان :مجمع رام هللا الترويحي

االثنين  1يوليو 2019

13:00

الغداء (يقدم من قبل اللجنة األوروبية لألقاليم)

14:30

زيارة مواقع محددة في رام هللا

19:30

العشاء الرسمي (يقدم من قبل بلدية رام هللا)
ستقوم بلدية رام هللا بتوفير التنقل بالباصات من مكان االجتماع إلى فندق ميلينيوم

09:00

جولة دراسية في بيت لحم وبيت ساحور (يتم تنظيمها من قبل بلدية بيت ساحور إلى
جانب بلدية رام هللا واالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية)

7:30

مغادرة المشاركين )التنقل من فندق ميلينيوم نقل من قبل اللجنة األوروبية لألقاليم(

18:00
الثالثاء  2يوليو 2019

ع
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مسودة جدول األعمال
االجتماع الموسع لمكتب الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في رام هللا
االجتماع رقم

23

الرئيسان المشاركان

كارل هاينز المبرتز/محمد بودرة

المكان

مجمع رام هللا الترويحي (قاعة نديم الزارو) 2 .شارع جاك شيراك ،رام هللا

الموعد

األحد  30يونيو 2019
13:00-10:00
الترجمة من/إلى العربية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والتركية والبولندية (غير فعالة فقط) (يحدد الحقا)

10:00

كلمة ترحيب يلقيها موسى حديد عمدة رام هللا ورئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
البيان الذي أصدره الرئيسان المشاركان كارل هاينز المبرتز ومينا بحدود (بدل محمد بودرا)
كلمة االفتتاح يلقيها سيمون بيتروني رئيس القسم السياسي والصحفي واإلعالمي بمكتب ممثل االتحاد األوروبي (الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا")
كلمة الدكتورة ليلى غنام ،محافظة رام هللا والبيرة (للتأكيد)
كلمة مجدي حافظ عبد هللا صالح ،وزير الحوكمة المحلية
اعتماد جدول األعمال ()COR-2019-02346-00-01-CONVPOJ-TRA
اعتماد محضر االجتماع الثاني والعشرين للمكتب الذي انعقد في أشبيلية يوم  26فبراير COR-2019-( 2019
)02419-00-00-PV-TRA

10:30

كيف يمكن للمدن والالجئين تعزيز مشاركة الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة البحر
المتوسط؟ كيف يمكن للسلطات المحلية واإلقليمية المساهمة في الشراكة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة1؟
 اجتماعيًا
 اقتصاديًا
 إجراء مناقشة مع أرنولداس أبرامافيوس المقرر حول "أهداف التنمية المستدامة :أساس الستراتيجية طويلة
األجل خاصة باالتحاد األوروبي ألوروبا مستدامة بحلول عام  "2030ورئيس بلدية إشبيلية جوان إسباداس
سيخاس وممثل األمم المتحدة سفيان مشاشا ،برنامج دعم فلسطين .

11:45

استراحة لتناول القهوة

1

هدف التنمية المستدامة

 ":17الشراكات" :تعزيز وسائل تنفيذ وإحياء الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة"
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12:00

عمل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
 التكامل اإلقليمي في منطقة البحر المتوسط سير العمل في إعداد تقرير وأسئلة لألعضاء
جهاد خير ،عمدة بيت ساحور
 االقتصاد األزرق سير العمل في إعداد تقرير وأسئلة لألعضاء
فينتشينزو بيانكو ،بلدية كاتانيا

12:30

األعمال األخر

12:45

المؤتمر الصحفي (يحدد الحقا)

13:00

نهاية االجتماع
يقدم الغداء من قبل اللجنة األوروبية لألقاليم
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