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 م.2022،03:00يناير/ كانون الثاني 25بتاريخ إصدار 

 دعوة
 

 لجنة التنمية اإلقليمية المستدامة

 (ARLEMللجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ) التابعة
 8 االجتماع رقم 

عضوة في السلطة التنفيذية أريانا سينسي، و)المغرب(  رئيسة بلدية لقفيفات دودهبوةمينأ الرئيسان المشاركان

 المحلية لمدينة ميالنو )إيطاليا(
 قاعة بارك تشانوت، مرسيليا )فرنسا(:في الموقع القاعة

 عبر اإلنترنت: ستتلقى رابًطا عبر البريد اإللكتروني في األسبوع السابق لالجتماع
 2022فبراير / شباط 7 تاريخال

 (توقيت وسط أوروباحسب )لياًل 08:00–ًءاامس06:30

 وإليهاواإليطالية العربية واإلنجليزية والفرنسية اتمناللغ الترجمة

 

 مشروع جدول األعمال

 الجلسة االفتتاحية .م 06:30

 لجنة الانتالمشارك انتبيان الرئيس( لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةARLEM) 

  األعمال اعتماد جدول(COR-2022-00115-00-00-CONVPOJ-TRA) 

  في  بشكل مختلطعقد منالالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةللجنة  السابعاعتماد محضر االجتماع

 (COR-2022-xxx-00-00-PV-TRA) 2021/ تشرين األول أكتوبر 26

  2022اعتماد التوصيات السياسية(COR-2022-00335-00-00-TCD-TRA) 

 االطالع(قصد) 2021 لعام نشاطحول ال تقرير 

 الشباب في قلبالتعاون األورومتوسطي .م 06:40

 في  ة، مستشارة بلدية نيقوسيا، قبرص، ومشاركإيزابيال تيمفيو"( "برنامج الشباب المنتخبينYEP )

 (CoR) لألقاليمالتابع للجنة األوروبية 

 مجلس شباب البحر األبيض المتوسط ةتونس( ممثل -)سوسة بوقديدةيحذام 

 رئيسة مجلس مدينة سافونلينا وعضو مجلس جنوب سافو اإلقليمي، فنلندا، آنا كريستينا ميكونن ،

 (CoR) لألقاليم( التابع للجنة األوروبية YEPبرنامج الشباب المنتخبين" )"في ةومشارك

 مع األعضاء مناظرةقبرص(، ممثل مجلس شباب البحر األبيض المتوسط -)نيقوسيا  جوناتاسكليتو 

  

 شرم الشيخإلى طريق الفيالمناخ في البحر األبيض المتوسط: من اجل العمل  .م 07:10

اللجنة األوروبية 

 لألقاليم



COR-2022-00115-00-02-CONVPOJ-TRA (AR) 2/2 

 بشأن تجديد  اللجنة األوروبية لألقاليم(، مقرر حزب االشتراكيين األوروبيين/ إيطاليا) بيانكوفينسينزو

المعني اللجنة األوروبية لألقاليم(، مقرر فرنسا/تجديد أوروبا) فنسنت شوفيتالجنوبي الجوارالشراكة مع 

وفد الوعضو في  COP26في ضوء  2030زيادة طموح أوروبا بشأن المناخ بحلول عام موضوع ب

 COP26فيللجنة األوروبية لألقاليمالرسمي

 مناظرة مع األعضاء 

 : الحوكمة األورومتوسطيةالدعوة عرض م. 07:40

 - األمانة المشتركة لبرنامج مكلف بمهمة، كورزيوسيرفيلي ،Interreg MED 

 مناظرة مع األعضاء 

 قضايا أخرى .م 07:50

من االتحاد األوروبي المخصصةحول المساعدة المالية  اللجنة األوروبية لألقاليمعرض تقديمي لدراسة  -

 واإلقليمية في البلدان المتوسطية الشريكةلسلطات المحلية إلى ا

 جتماعاالانتهاء  .م 08:00

  

_________________ 

 


