يورومسكو
شبكة مراكز األبحاث حول السياسة واألمن في المنطقة األورو-متوسطيّة

مئات الخبراء يستعدون لمناقشة وصياغة األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط
ستعقد يورومسكو  ،EuroMeSCoالشبكة األورو-متوسطية الرئيسية لمراكز الفكر التي ينسقها المعهد األوروبي للبحر
األبيض المتوسط ) ، (IEMedمؤتمرها السنوي عبر  Zoomفي  15نيسان  /أبريل ،الساعة  10.30بتوقيت وسط
أوروبا .بعد أسابيع قليلة من إصدار المفوضية األوروبية والممثل األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي بيانهما
المشترك حول شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي ،سيوفر هذا المؤتمر منصة لتعزيز نقاش شامل حول كيفية بدء تنفيذ
األجندة الجديدة لـمنطقة البحر المتوسط.
سيعقد المؤتمر السنوي لـ  EuroMeSCoلهذا العام ،والذي يحمل عنوان "وضع األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض
نظرا للظروف الراهنة.
المتوسط في حالة حركة  -تشكيل العالقات األورو -متوسطية بعد جائحة كورونا " عبر اإلنترنت ً
سيتم تقسيم هذه النسخة من المؤتمر إلى مسارات مختلفة ،بد ًءا من الحدث الرئيسي الذي سيقام في  15نيسان  /أبريل .سيقدم
مسؤول رفيع المستوى في المفوضية األوروبية البيان ،وبعد ذلك ستعقد عدة جلسات لمناقشة ما يتعلق بالقضايا الرئيسية
التي تم تناولها في البيان (التنمية البشرية والحكم الرشيد؛ الصمود والمرونة؛ االزدهار والتحول الرقمي؛ السالم واألمن؛
الهجرة والتنقل؛ االنتقال ل ألخضر) .ستتمحور المناقشا ت حول مداخالت قصيرة من خبراء يأتون من المنطقة بأكملها.
سيبدأ هذا الحدث سلسلة من األحداث القطرية التي ستعقد في عدد قليل من دول الجوار الجنوبي .وستوفر منصة لمزيد من
المناقشات حول القضايا ذات الصلة بالبيان  ،وستشمل مجموعات مختلطة من الممثلين من مراكز الفكر والمؤسسات
األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي مجتمع األعمال باإلضافة إلى مسؤولي االتحاد األوروبي.
بعد بضعة أشهر من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين إلعالن برشلونة ،وبعد أسابيع قليلة من إصدار البيان المشترك
لالتحاد األوروبي بشأن الشراكة المتجددة ووسط مناقشات حول برامج مساعدات االتحاد األوروبي في اإلطار المالي
متعدد السنوات  ،2027-2021سيقدم هذا المؤتمر منصة فريدة من نوعها للحوار ،بما يتماشى مع والية EuroMeSCo
لتعزيز صنع السياسات الشاملة والقائمة على األدلة وتعزيز العالقات األورو-متوسطية.
وضع األجندة الجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط في حالة حركة -تشكيل العالقات األورو -متوسطية بعد جائحة كورونا
المؤتمر السنوي لـ EuroMeSCo
التاريخ والوقت 15 :نيسان  /أبريل  ،2021الساعة  10.30بتوقيت وسط أوروبا

المكان :عبر اإلنترنت (رابط زوم )zoom
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