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 2022لعام  UCLG-MEWAمؤتمر منظمة 

 2022ايار  25-27

 قونيا، تركيا

نامج  مسودة البر

 2022أيار  25االربعاء, 

 : ونياقفندق ومركز مؤتمرات ديديمان  المكان: 

)توقيت  08.00-10.30

 اوروبا الوسىط(

 التسجيل

)توقيت  08.30-10.30

 اوروبا الوسىط(

   الجلسة االفتتاحية

ن العام لمنظمة  ، محمد دومان ▪  UCLG-MEWAاألمي 

ن العام  ▪ ، األمي   التحاد الدولي للمدن الزراعيةلمجاهد سامي

 UCLGايميليا سايز, االمينة العامة لمنظمة  ▪

 ورئيس اتحاد بلديات الضنية UCLG-MEWAمحمد سعدية، رئيس منظمة  ▪

 )جاري التأكيد( UCLGكارلوس مارتينيز مينجويز، رئيس بلدية سوريا )اسبانيا(، رئيس منظمة  ▪

 في تركيا ألفارو رودريغيز ، المنسق المقيم لألمم المتحدة ▪

 وزير الموارد البشرية والشباب والرياضة األسبقمحمد حسين شريف،  ▪

 وزير الزراعة في بانجسامورو في الفلبينمحمد يعقوب،  ▪

 إلينجا أوبام ، وزير التنمية المحلية في الكاميرونجورج  ▪

، الرئيس  س االتحاد الدولي للمدن الزراعية، رئيالكبرى ، رئيس بلدية قونيةأوغور إبراهيم الطاي ▪

 UCLGالمشارك لمنظمة 

 وحيد الدين أوزكان، محافظ قونيا )جاري التأكيد( ▪

)توقيت  11.00-12.00

 اوروبا الوسىط(

 أطلس()قاعة  الغداء

)توقيت  13.00 -12.00

 اوروبا الوسىط(

 (االجتماعات)غرفة المكتب التنفيذي 

 رابط زوم

 

)توقيت  13.00-13.15

 اوروبا الوسىط(

احة
ر

 است

 (االجتماعات)غرفة  UCLG-MEWAلمنظمة  المجلس / الجمعية العموميةاجتماع 

)توقيت  15.00 -13.15

 اوروبا الوسىط(

 مواضيع عامة : 1الجلسة 

 سنوات 3 تقرير األنشطة لمدةأ. عرض 

 انشطة اللجان ب. تقديم تقارير

 أمين المظالمج. مراجعة 
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 د. تقرير مجلس الرقابة / لجنة اإلدارة المالية

 النظام األساسيه. تعديالت 

 تعديالت اللوائحف. 

 2025 - 2022ز. األولويات اإلستراتيجية لعام 

)توقيت  15.00-15.15

 اوروبا الوسىط(

احة
ر

 است

 
 
 

)توقيت  15.15-15.30

 اوروبا الوسىط(

 انتخابات الهيئات الحاكمة : 2الجلسة 

a. ن الصندوق  اعضاء هيئة الرقابة / لجنة اإلدارة المالية للمنظمة -أمي 

b. المجلس 

c. الرئيس 

d. الرئيس المشارك 

e. ن المظالم  أمي 

f.  المكتب التنفيذي لمنظمةMEWA-UCLG 

g.  يتم ترشيح األعضاء للهيئات الحاكمة لـمنظمةUCLG 

)توقيت  17.30-21.00

 اوروبا الوسىط(

 )قاعة أطلس( حفل العشاء

 2022أيار  26الخميس, 

 ونياقفندق ومركز مؤتمرات ديديمان  المكان: 

 

 الجلسات الموازية

 (سيال)قاعة التدريب  

 رابط زوم: 

https://us06web.zoom.us/meeting

-isqT0sHdeAkA2b-register/tZAvd/

mwG-bnYjD0yhPnc 

 (تشاتال هويوك)قاعة  حلقة نقاش

)توقيت  08.00-09.30

 اوروبا الوسىط(

 : ن وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

لجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و  4

UCLG Learning 

 : 1جلسة النقاش 

 رابط زوم: 

https://us06web.zoom.us/meeting

register/tZUocOCgqDMvGtMNqAx/

4Ec91uHJVaaVMPYWZ 

 التنقل على نطاق إقليمي: إتجاهات جديدة

 المتحدثون: 

 الجلسة: فيزهللا جون دوغدو، مدير مكتب تركيا،مدير 

 االتحاد العالمي للنقل والمواصالت العامة

  :بلدية النقل هيئة رئيسحسن جور جولو ،

 قونية الكبرى

  :مدير أول النقل وسالمة تولجا إمام أوغلو

 تركيا WRI، الطرق

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-isqT0sHdeAkA2b-bnYjD0yhPnc-mwG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-isqT0sHdeAkA2b-bnYjD0yhPnc-mwG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-isqT0sHdeAkA2b-bnYjD0yhPnc-mwG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUocOCgqDMvGtMNqAx4Ec91uHJVaaVMPYWZ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUocOCgqDMvGtMNqAx4Ec91uHJVaaVMPYWZ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUocOCgqDMvGtMNqAx4Ec91uHJVaaVMPYWZ
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 األمين العام الدكتور حميد رضا غالمزاده ،

 األسيويينلمنتدى رؤساء البلديات 

 بهيئة النقل  لنقللويس أليغري فالس، مدير ا

 الحضرية في برشلونة

 ،بلدية النقل هيئة رئيس محمد جان حالش ،

 الكبرىشانلي أورفا 

)توقيت  09.30-09.45

 اوروبا الوسىط(
احة

ر
 است

)توقيت  09.45-11.15

 اوروبا الوسىط(

 : ن وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

لجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و  4

UCLG Learning  

 :2جلسة النقاش 

 رابط زوم:

https://us06web.zoom.us/meeting

register/tZEkcuyqrzwqG9zy1LpUz/

r0HgNcvFDHInca_ 

 المحلية لالدارات التمويل األخضر: فرص مبتكرة 

 :المتحدثين

 IICPSDبحاني ، مدير صبة ح: صمدير الجلسة

 ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  الدكتور أحمد البيرق، نائب المدير العام، بنك

 الكويت التركي

  ،نائب رئيس البنك األوروبي شولة كليتش

 لإلنشاء والتعمير التركي

  أكدمير، رئيس الشؤون الماليةمصطفى ،

 بلدية قونية الكبرى

  رئيس قسم العالقات سفكت ألطو تاشدمير ،

 ILBANKالدولية ، 

 المدير القطري لوكالة التنمية تانغي دانيول ،

 الفرنسية

 البنك رئيس مكتب تركيا، إفران ديليكلي ،

 اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

 العقاري ، مدير ، بنك تركياأحمد أيجي 

)توقيت  11.15-13.00

 اوروبا الوسىط(
 )قاعة أطلس( الغداء

  التدريب 

)توقيت  13.00-14.30

 اوروبا الوسىط(

 : ن وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

4 

لجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و 

UCLG Learning 

 

)توقيت  14.30-14.45

 اوروبا الوسىط(
احة

ر
 است

  التدريب 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkcuyqrzwqG9zy1LpUz_r0HgNcvFDHInca
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkcuyqrzwqG9zy1LpUz_r0HgNcvFDHInca
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkcuyqrzwqG9zy1LpUz_r0HgNcvFDHInca
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)توقيت  14.45-16.15

 اوروبا الوسىط(

 : ن وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

4 

لجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و 

UCLG Learning 

 

)توقيت  17.30-20.00

 اوروبا الوسىط(
 )قاعة أطلس( العشاء

 2022أيار  27الجمعة، 

 ونياقفندق ومركز مؤتمرات ديديمان  المكان: 

  

)توقيت  08.00-09.30

 اوروبا الوسىط(

 : ن  4وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

  UCLG Learningلجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و 

)توقيت  09.30-09.45

 اوروبا الوسىط(
احة

ر
 است

)توقيت  09.45-11.15

 اوروبا الوسىط(

 : ن  4وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

 UCLG Learningلجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و 

)توقيت  11.15-13.00

 اوروبا الوسىط(
 )قاعة أطلس( الغداء

)توقيت  13.00-14.30

 اوروبا الوسىط(

 : ن  4وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

 UCLG Learningلجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و 

)توقيت  14.30-14.45

 اوروبا الوسىط(
احة

ر
 است

)توقيت  14.45-16.00

 اوروبا الوسىط(

 : ن  4وحدة التعلم حول التعاون الالمركزي  تدريب المدربي 

 UCLG Learningلجنة دبلوماسية المدن والحوكمة المحلية و 

)توقيت  18.30 - 17.00

 اوروبا الوسىط(
ي فورون) العشاء  (مطعم كباب جازياغج 

  قونيا مدينة  مغادرة

 


