For'UM
"Innovation: An Opportunity for MENA
(Middle East & North Africa)"
Ministerial Conference Centre, May 31st, Paris

Under the High Patronage
&
in the presence of Mr. Alain Juppé
French Minister of Foreign and European Affairs

At the initiative of Ms. Valérie Hoffenberg
France’s Special Representative for the Economic, Cultural,
Commercial, Educational and Environmental Dimension of the
Middle East Peace Process
האירועים וההתפתחויות האחרונות בעולם הערבי הדגישו את החשיבות של פיתוח
.וצמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה במזרח התיכון
 קיים צורך והכרח לחזק את,ערבי-בו בזמן שאין תחליף מדיני ליישוב הסכסוך הישראלי
 לייצר פתרונות ומענה,האמון ההדדי בין האוכלוסיות במדינות השונות ובדרך זו
.דרישות וזכויות לגיטימיות של כלל המדינות במזרח התיכון, לתסכולים
 יתקיים פורום ביוזמת משרד החוץ הצרפתי ובנכוחות שר החוץ הצרפתי13.2.5.33-ב
 עסקי, שמטרתו לטפח שיתופי פעולה בין נציגים מהסקטור המדיניMr. Aain Juppé
. עומן ומדינות נוספות, קטאר, הרשות הפלסטינאית, ירדן, מצרים,וציבורי מישראל
:הפורום יתמקד בארבעה תחומים תעשייתיים
Water
Energy
Food Security
Information & Communication Technologies
: בנושאים שלהלן,מפגשי שולחן עגול יתקיימו בכל אחד מהתחומים בהם יעסוק הפורום
“WATER: REGIONAL SOLUTIONS-HYDRO-DIPLOMACY: A PATH TO PEACE”
“INNOVATIVE SOLUTIONS TO DEAL WITH WATER STRESS”
“FOOD SECURITY: AN IMPORTANT ISSUE OF THE 21ST CENTURY”
“NEW ENERGIES: POTENTIAL FOR THE MIDDLE EAST”
“HOW NEW INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES COMPLETELY
CHANGE THE MEDITERRANEAN”

בנוסף ,ומתוך כוונה ורצון ליצירת קשרי עבודה והכרות בין משתתפי הפורום בתחומים
השונים יתקיימו ארוחות צהריים נפרדות:
Lunch “Water”: in partnerships with GDF Suez and BeCitizen
Lunch “New Energies”: in partnership with Veolia
Lunch “New Technologies”: in partnership with Publicis
Lunch “Financial tools”: in partnerships with the EIB and Oseo






בנוסף לשר החוץ הצרפתי  Mr. Alain Juppéוהשרה לאיכות הסביבה ,פיתוח בר-
קיימא ,תחבורה ודיור של צרפת ,ייטלו חלק בפורום שרים ממספר מדינות ובהם :השר
לאיכות הסביבה של ישראל ,מר גלעד ארדן ,נשיא רשות המים ברשות הפלסטינאית ,שר
המים וניקוז של ירדן ,השר לאיכות הסביבה ויערות של טורקיה.
לעיון בתוכנית המלאה של הפורוםhttps://www.box.net/shared/tcxr5nhs1a :
להרשמהwww.innovationprocheorientforum.fr :
בברכה,
דן קטריבס
מנהל אגף סחר חוץ
וקשרים בינ"ל
התאחדות התעשיינים בישראל

אורי פחטר
מנהל מח' פרויקטים בינ"ל
המכון הישראלי ליצוא
ולשת"פ בינ"ל

