اللجنة األوروبية
لألقاليم
إصداربتاريخ 21أكتوبر /تشرين األول 2021،05:30م.

إشعار باجتماع
لجنة التنمية اإلقليمية المستدامة
التابعة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ()ARLEM
االجتماع رقم
الرئيسان المشاركان
القاعة
التاريخ

7

ومينةبوهدود رئيسة بلدية لقفيفات (المغرب) وأنتجي غروثير ،نائب رئيس برلمان مدينة
بريمن (ألمانيا) (لتحل محل أريانا سينسي)
عبر اإلنترنت (عبر  :)Interactioتم تلقي الرابط عبر البريد اإللكتروني في األسبوع السابق
في الموقع (JDE 52
26أكتوبر/تشرين األول 2021
ظهرا حسب توقيت وسط أوروبا
 10:00صبا ًحا –01:45
ً
ظهرا)
12:15
إلى
12:00
(مع استراحة من
ً

الترجمة مناللغات العربية واإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية والتركية وإليها (في انتظار التأكيد)
في ضوء الوضع الحالي ألزمة كوفيد ،ووفقًا للقرار األخير لرئيس اللجنة األوربية لألقاليم ،سيكون هذا االجتماع مختل ً
طا (ستكون
المشاركة ممكنة إما عن بُعد أو فعليًا)
يُرجى مالحظة أن غرفة اللجنة األوربية لألقاليم JDE 52ذات سعة محدودة ولن تستوعب كافة األعضاء في ظل إجراءات التباعد
الجسدي .لذلك يجب على األعضاء المهتمين بالمشاركة بشكل شخصي إخطار سكرتارية الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
قبل أسبوعين على األقل من موعد االجتماع .والمرجو أال تحجز رحلتكإال بعدأن تقوم أمانة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
بتأكيد مشاركتك (ستجد المزيد من التفاصيل في الملحق).
سيتلقى األعضاء ً
دليًل عمليًا حول كيفية االتصال بمنصة االجتماعات عن بُعد .وستكون جميع المستندات الخاصة باالجتماع متاحة حصريًا
عبر اإلنترنت.
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مشروع جدول األعمال
 9:00ص.

نشجع المتحدثين واألعضاء بشدة على إجراء اختبار االتصال بالمنصة االفتراضية )(Interactio

 10:00ص.

البيان االفتتاحي




10:30ص.

بيان الرئيسان المشاركان
اعتماد جدول األعمال )(COR-2021-04319-00-02-CONVOPOJ-TRA
اعتماد محضر االجتماع السادس للجنة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةالمنعقد في بروكسل
في  29أكتوبر  /تشرين األول )COR-2021-04196-00-00-PV-TRA( 2020

النظم البيئية المبتكرة والشركات الناشئة في البحر األبيض المتوسط كوسيلة للتعافي من أزمة كوفيد


ً
(بديًل لمقرر الجمعية
خوسيه إنريكي ميلو روشيه ،األمين العام للعمل الخارجي لحكومة األندلس
اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية (ممثل رابطة المناطق الحدودية األوروبية))



أوريلبانباستوري ،مدير البرنامج ،التعاون اإلقليمي في منطقة الجوار الجنوبية ،خطة االستثمار
االقتصادي ،المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع ()DG NEAR



 جوزيبيبروفينزانو ،مستشار البحث واالبتكار ،االتحاد من أجل المتوسطميكيلالنداباسوألفاريز ،مديرالنمو واالبتكار بمركز البحوث المشتركة ()JRC



ماريا هيلينا دي فيليب ،رئيسة اتحاد جمعيات سيدات األعمال في منطقة البحر األبيض المتوسط
(،)AFAEMMEمقررة اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ( )EESCبشأن األجندة الجديدة
لمنطقة البحر األبيض المتوسط



مناظرة مع األعضاء

11:45ظ.

استراحة لتناول القهوة

12:15ظ.

إعادة توجيه قطاع الخدمات :نقل المهارات من قطاع السياحة


محمد بودرا ،مقرر الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ،رئيس جمعية رؤساء مجالس البلديات
المغربية



محمد الرزاز ،منسق التكامل اإلقليميللتنمية االقتصادية والتشغيل باالتحاد من أجل المتوسط



ناتاليابايونا ،مديرة االبتكار والتعليم واالستثماربمنظمة السياحة العالمية ()UNWTO



سيزار أونستيني ،مدير مؤسسة التدريب األوروبية



 -سليم تاتلي ،وزير التشغيل والسياحة التونسي األسبق .مناظرة مع األعضاء

01:15ظ.

أي قضايا أخرى

01:30ظ.

انتهاء اجتماع اللجنة
_________________

AR
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