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 م 04:00، 2020أكتوبر  8: إصدار
 اجتماععقد بإشعار 

  

 لجنة التنمية اإلقليمية المستدامة

 (ARLEM) األورومتوسطية لجمعية اإلقليمية والمحليةالتابعة ل
  

 6 رقم االجتماع

 بوحدود ةأريانا سيسنسي ومين الرئيسان المشاركان

المشاركة عن  يمكن)مختلط بشكل هذا االجتماع  سينعقد ،19كوفيد الوضع الحالي لـ ظلفي  االنعقاد مكان

 .(بعد أو في الموقع

 في وضع التباعد الجسدي في ظلاستيعاب األعضاء  القدرة على يرجى مالحظة أن

ينبغي  ؛بالتاليو ستكون محدودة، في بروكسل لألقاليماللجنة األوروبية  في  JDE 70الغرفة

لجمعية اإلقليمية والمحلية اأمانة  بصفة شخصيةر األعضاء المهتمون بالمشاركة خط  أن ي  

( فضل أن يكون ذلك عن طريق االستمارة اإللكترونيةوي  ) (ARLEM) األورومتوسطية

بعد تأكيد مشاركتك من قبل رحلتك إال حجز من فضلك ال ت .تشرين األول /ر أكتوب 20بحلول 

 (.ARLEM) لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةة اأمان

 2020رين األولتش / أكتوبر 29 تاريخال

 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا 12:30 –صباحاً  10:30

 

 

والترجمة الشفهية من اللغة المتحدث إلى العربية واإلنجليزية والفرنسية  /الترجمة الشفهية من  
 بها

   

 مشروع جدول األعمال

  

 االفتراضيةالمنصة  عبراألعضاء والمتحدثون المشاركون عن بعد الختبار االتصال ي دعى  اصباح   09:30

(Interactio). 

 

ا 10:00  .إلى قاعة االجتماع جسديًايصل األعضاء والمتحدثون المشاركون  صباح 

  

ا 10:30  الجلسة االفتتاحية صباح 

 بيان من الرئيسين المشاركين -  

 (COR-2020-02878-00-00-CONVPOJ-TRA) اعتماد جدول األعمال -

اللجنة األوروبية 

 لألقاليم
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 لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةا اعتماد محضر االجتماع الخامس للجنة -

(ARLEM) 2019 تشرين األول/  أكتوبر 18، الذي عقد في بروكسل في (COR-2019-

05118-00-00-PV-TRA) 

ا 10:45  صباح 

  

 في الجنوبنحو شراكة متجددة بين االتحاد األوروبي وجيرانه 
 (في انتظار التأكيد) ةالخارجي ة للشؤوناألوروبيدائرة المتحدث من  -

 أسئلة وأجوبة -

ا 11:00  التغييرحداث " على إكوفيد" أزمة قدراتاغتنام  كيفية حول مواضيعي نقاش صباح 
 التابع( FPI)أدوات السياسة الخارجية  لقسمالتابعة رئيسة وحدة أداة الشراكة  نونا ديبريز، -

 (في انتظار التأكيد) للمفوضية األوروبية

 المناقشة -

  

ا 11:30  الزراعة واألمن الغذائي في سياق تغير المناخ في البحر المتوسط صباح 

لجمعية اإلقليمية والمحلية ا ةمقرر ،(فرنسا /حزب الشعب األوروبي ) رامبالأنييس  -

 (.ARLEM) األورومتوسطية

في ) ، نائب األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط المسؤول عن المياه والبيئةإيسيدرو غونزاليس -
 (انتظار التأكيد

المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في منطقة البحر األبيض  جان بول بيليسييه، -

 ( )مونبيلييه(CIHEAM)المتوسط 

 المناقشة -

  

ا 12:10  رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر األبيض المتوسط ظهر 

 لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةا عمدة غني تكفا، إسرائيل، مقررة ليزي ديالريشا، -

(ARLEM )(في انتظار التأكيد) 

 أسئلة وأجوبة -

  

ا 12:25  أي أعمال أخرى ظهر 

  

ا 12:30  نهاية اجتماع اللجنة ظهر 

    

 خطة العمل االستراتيجية لالتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة بعد الظهر 02:00

 عرض ومناقشة مع السلطات المحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط
 باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية(الشفهية ، والترجمة ةالرقمي الصيغةتوفير  مسيت (

  

ا 03:30  نهاية العرض والمناقشة عصر 
  

_____________ 

 


