
 
 

 

 يورومسكو

 متوسطيّة-شبكة مراكز األبحاث حول السياسة واألمن في المنطقة األورو

 
 (IEMed) المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسطمشروع بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي و

   

 لمناقشة وصياغة األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط ونيستعدمئات الخبراء 

التي ينسقها المعهد األوروبي للبحر  فكرلمراكز المتوسطية الرئيسية -، الشبكة األوروEuroMeSCo يورومسكو ستعقد

بتوقيت وسط  10.30 الساعة أبريل،نيسان /  15 في  Zoom ، مؤتمرها السنوي عبر(IEMed)  األبيض المتوسط

 بيانهما  أوروبا. بعد أسابيع قليلة من إصدار المفوضية األوروبية والممثل األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي

المشترك حول شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، سيوفر هذا المؤتمر منصة لتعزيز نقاش شامل حول كيفية بدء تنفيذ 

 .البحر المتوسط منطقةاألجندة الجديدة لـ

لهذا العام، والذي يحمل عنوان "وضع األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض  EuroMeSCo سيعقد المؤتمر السنوي لـ

. عبر اإلنترنت نظًرا للظروف الراهنة " جائحة كورونا متوسطية بعد -األوروتشكيل العالقات  -في حالة حركة المتوسط 

. سيقدم نيسان / أبريل 15إلى مسارات مختلفة، بدًءا من الحدث الرئيسي الذي سيقام في من المؤتمر سيتم تقسيم هذه النسخة 

يتعلق بالقضايا الرئيسية  لمناقشة ماعدة جلسات  عقد، وبعد ذلك ستبيانفي المفوضية األوروبية ال المستوى مسؤول رفيع

الرقمي؛ السالم واألمن؛  تحولاالزدهار وال؛ المرونةالصمود و)التنمية البشرية والحكم الرشيد؛  بيانالتي تم تناولها في ال

 .ت حول مداخالت قصيرة من خبراء يأتون من المنطقة بأكملهاألخضر(. ستتمحور المناقشالالهجرة والتنقل؛ االنتقال 

سيبدأ هذا الحدث سلسلة من األحداث القطرية التي ستعقد في عدد قليل من دول الجوار الجنوبي. وستوفر منصة لمزيد من 

مؤسسات ، وستشمل مجموعات مختلطة من الممثلين من مراكز الفكر والبيانالمناقشات حول القضايا ذات الصلة بال

 .األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي مجتمع األعمال باإلضافة إلى مسؤولي االتحاد األوروبي

المشترك  بيانالبعد أسابيع قليلة من إصدار وبعد بضعة أشهر من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين إلعالن برشلونة، 

االتحاد األوروبي في اإلطار المالي  اتووسط مناقشات حول برامج مساعد لالتحاد األوروبي بشأن الشراكة المتجددة

  EuroMeSCo ، بما يتماشى مع واليةحوارفريدة من نوعها لل، سيقدم هذا المؤتمر منصة 2027-2021 متعدد السنوات

 .متوسطية-لتعزيز صنع السياسات الشاملة والقائمة على األدلة وتعزيز العالقات األورو

 متوسطية بعد جائحة كورونا -تشكيل العالقات األورو -في حالة حركةوضع األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط 

  EuroMeSCo سنوي لـ الالمؤتمر 

 بتوقيت وسط أوروبا 10.30، الساعة 2021 نيسان / أبريل 15التاريخ والوقت: 

 (zoomزوم  رابط) اإلنترنت عبر: انالمك

https://www.euromesco.net/
https://www.euromesco.net/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/92844/renewed-partnership-southern-neighbourhood-new-agenda-mediterranean_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/92844/renewed-partnership-southern-neighbourhood-new-agenda-mediterranean_en
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  www.euromesco.net: المعلومات من مزيدلل

 euromesco2021#  :االجتماعي التواصل وسائل في ذكر الشخص

 

 :يرجى االتصال ب المعلومات من للمزيد

 ميريا فارو

 EuroMeSCo  مسؤولة االتصاالت في

 متوسطية -إدارة السياسات األورو

 Girona 20 . E- 08010 Barcelona -المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط

www.iemed.org -T+34 932 449 850 
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