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  & UCLG-MEWAالمكتب التنفيذي لمنظمة اجتماع 

 & UCLG-MEWAاالجتماع للجنة التنقل الحضري لمنظمة 

  UCLG-MEWAاالجتماع للجنة التطوير التعاون و دبلوماسية المدن لمنظمة                    

 

  2017آذار  11-13

 نابلس، فلسطين

 البرنامج مسودة

 2017آذار  11السبت 

08:30 - 09:30 

 الجلسة االفتتاحية

  محمد دومان 

 UCLG-MEWAاالمين العام لمنظمة       
 

  عارف امدجن 

 IETTالمدير العام لشركة 

 تركيا  - IETTشركة النقل في مدينة اسطنبول  

 UCLG-MEWAرئيس لجنة التنقل الحضري لمنظمة  
 

 حيرتين غونغر 
 االمين العام التحاد البلديات التركية 

 UCLG-MEWAرئيس لجنة التطوير التعاون و دبلوماسية المدن لمنظمة  
   

  .موسى حديدم 
 ، فلسطينرئيس بلدية رام هللا      

 (APLAاتحاد االدارات المحلية الفلسطينية ) رئيس      

 UCLG-MEWAلمنظمة المشارك الرئيس       
 

 هاني بني حسين 
 الكبرى اربدرئيس بلدية        

 UCLG-MEWAلمنظمة  رئيس المشاركال       
 

 فاطمة شاهين 
 رئيسة بلدية غازي عنتاب

 UCLGنائبة رئيس منظمة 

 UCLG-MEWAمنظمة  رئيسة
 UCLG-MEWAالرئيس المشارك  للجنة التنقل الحضري لمنظمة        

 

  م. سميح طبيلة 
 رئيس بلدية نابلس، فلسطين

 UCLG-MEWA الرئيس المشارك  للجنة التنقل الحضري لمنظمة

 صورة عائلية

 االستراحة 10:00 - 09:30

 UCLG-MEWAاجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة  12:00 - 10:00



 

 

 الغداء 13:30 -12:00

 UCLG-MEWA دبلوماسية المدن لمنظمةاالجتماع للجنة التطوير التعاون و 

14:15-13:30 

 الجلسة األولى: العمل اإلداري للجنة التطوير التعاون و دبلوماسية المدن  

 و التعاون التطوير لجنة، رئيس حيرتين غونغر، االمين العام التحاد البلديات التركيةرئيس الجلسة: 

   المدن دبلوماسية

 بلدية أنقرة الكبرى -

 UCLG-MEWAرئيس لجنة التطوير التعاون و دبلوماسية المدن لمنظمة 
 

 بلدية قونية الكبرى -

 UCLG-MEWAرئيس لجنة التطوير التعاون و دبلوماسية المدن لمنظمة 

 الكبرى أضنةبلدية  -
 UCLG-MEWAرئيس لجنة التطوير التعاون و دبلوماسية المدن لمنظمة 

 االستراحة 14:15-14:30

14:30-16:00 

 الجلسة الثانية: خارطة طريق التعاون ألصحاب المصلحة المتعددين بين تركيا وفلسطين

 عروض قصيرة:

 (TIKA)وكالة التعاون والتنسيق التركية  -

 كيزيالي: الهالل األحمر التركي  -

  (APLA)اتحاد االدارات المحلية الفلسطينية  -

 اجتماع مع البلديات التركية والفلسطينية

  زيارة تقنية 16:00-18:30

 العشاء حفل 20:00 –18:30

 2017آذار  12األحد 

 UCLG-MEWA االجتماع للجنة التنقل الحضري لمنظمة

09:00 - 10:30 
 الجلسة األولى: العمل اإلداري للجنة التنقل الحضري 

 IETTعارف امدجن، المدير العام لشركة رئيس الجلسة: 

 االستراحة 10:45 - 10:30

10:45 - 12:15 
 "تخطيط وسائل التنقل العامدورة تدريبية حول  "الطاولة المستديرة األولى: 

 IETT، العمليات تخطيطمدير عيسى ساالم،   -

 الغداء 14:00 -12:15

14:00- 15:30 
 "IETTمثال  -بر السالمة لمعهد الموارد العالمية تمشروع مخ"الطاولة المستديرة الثانية: 

 IETT، الخدمات بشرى بوران، مدير تطوير -

 االستراحة 15:45 -15:30

15:45 - 17:15 
 ""مؤشر امتياز التنقل الحضري الطاولة المستديرة الثالثة:

 IETT، مهندس صناعي فاتح جانتاز،

 2017آذار  13االثنين 

 الفندق من المغادرة إجراءات 06:00-07:00

 إلى القدسالمغادرة من نابلس  07:00-00:11

  تاريخي للقدسال موقعال زيارة 17:00 -11:00

 بن غوريونالقدس إلى مطار  المغادرة من 17:40 -17:00

 


