برنامج المؤتمر
الموعد
المشاركون
الحدث

بند األجندة

 9.00 -12.00مساء
صالة 7

األحد 31 ،مارس (أذار) 2019
افتتاح مكتب االستقبال
سيظل مكتب االستقبال مفتوحا ً طوال الحدث من الساعة  8.30صباحا ً حتى الساعة  7.00مساء
برجاء ارتداء شارة المؤتمر لدى وصولك.

19.30
المشاركون في اجتماع كبار المسؤولين
مطعم الفندق ميراجم

بوفيه عشاء

10.00 – 09.30
منطقة استراحة القهوة
10:00 – 09:30
كبار مسؤولين دول االتحاد األوروبي
صالة 3
 1.00 – 10.00ظهرا ً
كبار المسؤولين/الوفود
صالة 3
14.30 – 13.00
المشاركون في اجتماع كبار المسؤولين
مطعم الفندق ميراجم
 6.30 – 3.00مساء
صالة 3
19.30
المشاركون في مؤتمر السياسة
مطعم الفندق ميراجم
10.00 – 08.30
منطقة استراحة القهوة
 1.00-10.00ظهرا ً
جميع المشاركين
صالة عامة ()2+1
 2.30 - 1.00ظهرا ً
جميع المشاركين
مطعم فندق ميراجم
 6.30-2.30مساء
جميع المشاركين
صالة عامة ()2+1
 7.30 – 6.30مساء
صالة عامة ()2+1
19.45
جميع المشاركين
ليشبونة

االثنين ،أول أبريل (نيسان) 2019
وصول المشاركين وفرصة شبكة العمل
اجتماع تنسيق االتحاد األوروبي
اجتماع خاص لكبار المسؤولين
استراحة غذاء (بوفيه غذاء)
حدث جانبي تنظمه أمانة االتحاد من أجل المتوسط
توظيف خريجي جامعة المتوسط :سد الثغرة بين أصحاب المهارات المتقدمة واألسواق.
بوفيه عشاء
الثالثاء 2 ،أبريل (نيسان) 2019
وصول المشاركين وفرصة شبكة العمل
مؤتمر السياسة الوزارية  -الجزء األول
(أنظر األجندة المنفصلة)
استراحة غذاء (بوفيه غذاء)
مؤتمر السياسة الوزارية  -الجزء الثاتي
(أنظر األجندة المنفصلة)
حدث جانبي ينظمه مشروع SOLID
حفل التوقيع
عشاء باستضافة البرتغال
ستقل الحافالت المشاركين ذهابا ً وعودة من مطعم فندق ميراجم .المغادرة الساعة 19.45
األربعاء 3 ،أبريل (نيسان) 2019

10.00 – 09.00
المشاركون في االجتماع الوزاري
منطقة استراحة القهوة
13.30 – 10.00
المشاركون في االجتماع الوزاري
صالة عامة ()2+1
14.00 – 13.30
الصحفيون المدعوون
صالة 3
15.00 – 13.30
المشاركون في االجتماع الوزاري
مطعم الفندق ميراجم
18.30 – 15.00

وصول المشاركين وفرصة شبكة العمل

اجتماع وزاري
(أنظر األجندة المنفصلة)
مؤتمر صحفي
الغداء جالسا
حدث اجتماعي ينظمه البرتغال للمشاركين في االجتماع الوزاري :زيارة الحديقة الرومانسية
"كوينتا دا ريغاليرا" في سينترا.

UfM4Employment#
المكان
فندق ميراجم كاشكايش
Av. Marginal 8554
536-2754Cascais, Portugal
www.cascaismirage.com
هاتف:
+351 21 006 060

