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Dear Friends of Local Government,

We are here with a new UCLG-MEWA Newsletter in 
these days that we embrace the summer. We again 
convey various local government news and thematic 
dossiers to you in this issue. 

As the regular readers of our magazine know, each issue 
focuses on a different theme. The theme of this issue is 
‘culture’. We would like to thank the UCLG Committee 
on Culture, UCLG Eurasia, ÇEKÜL (Foundation for the 
Protection and Promotion of the Environment and 
Cultural Heritage) for their assistance in writing of the 
thematic articles. You may find articles that broadly deal 
with the preservation of culture and heritage, cities’ 
culture-centered transformation, and including culture to 
SDGs in the main theme chapter. Moreover, we present 
examples of good practices from the region in the context 
of Agenda 21 for Culture to you in this issue. 

In the green corner of this issue, you can read about a 
scientific research that Union for the Mediterranean 
conducted on the impact of Climate Change. We, as 
UCLG-MEWA, endeavored to create awareness in our 
region about ‘fighting against and adapting to climate 
change’, which is one of our strategic priorities. We 
present this article in our green corner to you in hopes 
that it will back our activities.

We go on a journey to another city in every issue along 
with you. In this issue, our destination is Beit Jala in 
Palestine. Let’s come and look at this historic city together 
locating 7 km southwest of Jerusalem. We are taking you 
to Amman before we move away from Palestine.  
Dr. Yusuf Shawarbeh, Mayor of Amman, tells you, our 
esteemed readers, about Greater Amman Municipality’s 
activities and vision.

We invite you to take a glance at interviews, examples 
of good practice, plenty of news as well as activities we 
undertook during this period. We, as UCLG-MEWA, keep 
working at a busy pace for the future of cities in our region 
and habitants living in. We present the 24th issue of 
UCLG-MEWA Newsletter, in which local governments 
speak out, to you. 

Mehmet DUMAN
Secretary General / Genel Sekreter FO
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Değerli Yerel Yönetim Dostları,

Yazı kucakladığımız bugünlerde yeni bir UCLG-MEWA Newsletter’ı 
ile sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda da yine birbirinden farklı yerel yö-
netim haberini ve tematik dosyamızı sizlere ulaştırıyoruz.

Dergimizin düzenli okurlarının bildiği üzere, her sayımızda birbirinden 
farklı tema üzerine eğiliyoruz. Bu sayımızın teması da ‘kültür’.  Ana 
tema yazılarımız konusunda bizlere destek veren UCLG Kültür Komi-
tesi’ne, UCLG Avrasya’ya ve ÇEKÜL’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Kültür ve mirasın korunması, şehirlerin kültür odaklı dönüşümü ve 
kültürün SKH’lere dâhil edilmesi konularını kapsamlı bir şekilde ele 
alan yazıları ana tema bölümümüzde bulabilirsiniz. Ayrıca Kültür için 
Gündem 21 bağlamında bölgemizden iyi uygulama örneklerini bu sa-
yımızda sizlerle buluşturuyoruz. 

Yeşil köşemizin bu sayısında ise Akdeniz için Birlik kuruluşunun iklim 
değişikliğinin etkisi konusunda gerçekleştirmiş olduğu bilimsel çalışma 
yer alıyor. UCLG-MEWA olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer 
alan ‘iklim değişikliği ile mücadele ve uyum’ konusunda bölgemizde 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yeşil köşemizdeki bu yazının da 
çalışmalarımızı destekleyeceğini düşünerek sizlere sunuyoruz.

Her sayımızda bölgemizdeki başka bir şehre sizlerle birlikte yolculuk 
ediyoruz. Bu sayımızdaki durağımız ise Filistin’den Beit Jala. Kudüs’ün 
7 km güneybatısında yer alan bu tarihi şehre gelin birlikte bakalım. 
Filistin’den çok uzaklaşmadan sizleri Amman’a götürüyoruz. Amman 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Shawarbeh, siz değerli okuyucu-
larımız için Amman Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını ve vizyo-
nunu anlatıyor.

Röportaj, iyi uygulama örnekleri ve pek çok haberle sizleri bu dö-
nem gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere de göz atmaya devam ediyo-
ruz. UCLG-MEWA olarak bölgemizdeki şehirlerin ve bu şehirlerin 
sakinlerinin geleceği için yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bu kapsamda yerel yönetimlere ses verdiğimiz UCLG-MEWA 
Newsletter dergisinin 24. sayısı ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
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Arnault Graves
Senior Climate Adviser- UfM
Kıdemli İklim Danışmanı- UfM

GREEN CORNER | YEŞİL KÖŞE

Akdeniz için Birlik, Avrupa Akdeniz Bölgesi’nde 
bölgesel diyalog ve işbirliğini teşvik etmek üze-
re 43 ülkeyi bir araya getiren hükümetler arası 
bir kurumdur. 800 milyondan fazla insanın ya-
şadığı bölge, iklim ve çevresel sorunlar konu-

sunda çeşitlilik arz etmektedir. Ancak, sınır tanımayan bu 
acil sorunların üstesinden gelmek için çabaları koordine 
edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
UfM Sekreteryası, üye ülkelerini Paris Anlaşması’nın uy-
gulanmasında ve ulusal olarak belirlenmiş katkıların hazır-
lanmasında desteklemeyi amaçlamaktadır. Bunu, iklim 
politikalarının ve iyi uygulamalarının paylaşımı için bölge-
sel durum hakkında doğru bilgi vererek ve ulusal yönetim-
leri, yerel yönetimleri, uluslararası finans kurumlarını, sivil 
toplum kuruluşlarını, bilimsel ağları ve özel sektörü içeren 
farklı anahtar Akdeniz aktörlerini bir araya getiren bir diya-
log platformu gibi hareket ederek sağlamayı amaçlamak-
tadır. UfM Sekreteryası, UNFCCC gibi uluslararası alan-

AKDENIZ BÖLGESI’NDE IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞININ ETKILERI

IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN THE 
MEDITERRANEAN REGION

T he Union for the Mediterranean is an 
intergovernmental institution bringing together 
43 countries to promote regional dialogue and 
cooperation in the EuroMediterranean area. 
With more than 800 million inhabitants, the 

region is very diverse when it comes to climate and 
environmental issues. Yet, there is a need to coordinate 
efforts in order to tackle these pressing challenges that 
have no boundaries.
The UfM Secretariat aims at supporting its Member States 
in the implementation of the Paris Agreement and the 
preparation of their nationally determined contributions. It 
aims to do so by providing accurate information of the 

z
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larda Avrupa Akdeniz bölgesi ile ilgili özel kaygılarla ilgili 
görüş alışverişini de teşvik etmektedir.
UfM Sekretaryasının çalışma eksenlerinden biri, UfM böl-
gesindeki iklim etkileri konusunda bölgesel bilime dayalı 
bir fikir birliği oluşturmayı teşvik etmektir. Bilim ve politika 
belirleme alanları arasındaki mevcut boşluğu gidermek için 
UfM Sekretaryası, bölgedeki iklim ve çevre değişikliklerin 
etkilerini inceleyen bir bilimsel uzmanlar topluluğu olan 
İklim ve Çevre Değişimi Üzerine Akdeniz Uzmanları ağının 
kurulmasını desteklemiştir.
Bu işbirliğinin ilk sonucu, Akdeniz bölgesindeki iklim ve 
çevresel değişikliklerle ilişkili riskler raporudur. Bu kitapçık 
Aralık 2018’de COP24’de sunulmuştur. Bunu takiben, İklim 
ve Çevre Değişiklikleri Akdeniz Değerlendirme raporu ha-
zırlanmış ve 2020’de yayınlanması planlanmaktadır. Ra-
por, 
Politika yapıcıların iklim ve çevresel değişimler hakkında-
ki bilimsel kanıtlara ulaşmalarını ve ulusal politikalar geliş-
tirirken dikkate alınması gerekenleri garanti eden bir Ak-
deniz bilim politikası arayüzü oluşturmak amacıyla yapılan 
bir özetle bir araya gelmektedir.
Bu raporun önemi ve yeniliği; Güney, Doğu ve Kuzey kı-
yıları da dahil olmak üzere bir bütün olarak Akdeniz hav-
zasını oluşturan iklim değişikliğinin etkisi üzerine yapılan 
ilk kapsamlı bilimsel çalışma olmasında yatmaktadır.
MedECC ağına verilen bu destek ve raporlarının geliştiril-
mesiyle, UfM Sekreteryası, doğrudan veya dolaylı olarak 
politikalar geliştirmek amacıyla yalnızca politika yapıcılar 
arasında değil, sivil toplum arasında da çevre kültürünü ve 
bilimsel temelli farkındalığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
Bu hususun amacı, iklimsel ve çevresel krizleri ve bunların 
Akdeniz bölgesindeki etkilerini doğrudan veya dolaylı ola-
rak ele alan politikalar geliştirmektir.

regional context and acting as a dialogue platform that 
brings together different key Mediterranean actors, 
including national and local governments, international 
finance institutions, civil society organizations, scientific 
networks, and the private sector, to promote the exchange 
of climate policies and best practices. The UfM Secretariat 
also encourages the exchange of views around specific 
concerns of the EuroMediterranean region in international 
fora such as the UNFCCC.
One of the working fields of UfM Secretariat is to promote 
a regional sciencebased consensus on the climate impacts 
in the UfM region. In order to address the current gap 
between the science and the policymaking spheres, the 
UfM Secretariat has supported the establishment of the 
network of Mediterranean Experts on Climate and 
Environmental Change (MedECC), a community of 
scientific experts studying the effects of climate and 
environmental changes in the region.
The first result of this collaboration is the report on Risks 
associated to climate and environmental changes in the 
Mediterranean region. This booklet was presented during 
the COP24 in December 2018. Following this, a complete 
first Mediterranean Assessment report on Climate and 
Environmental Changes is under preparation and will be 
published in 2020. It will come together with a summary 
for policymakers, made with the aim of establishing a 
Mediterranean sciencepolicy interface that guarantees 
policymakers have access to the scientific evidence on 
climate and environmental changes and take it into account 
when developing national policies.
The importance (and the novelty) of this report lies in its 
comprehensiveness: it is the first-ever scientific study on 
the impact of climate change that comprises the 
Mediterranean basin as a whole, including the Southern, 
Eastern and Northern shores.
With this support to the MedECC network and the 
development of their report, the UfM Secretariat aims to 
promote environmental culture and scientificbased 
awareness not only among policymakers, but also among 
the civil society, in order to develop policies that, directly 
or indirectly, tackle the climate and environmental crisis 
and their effects in the Mediterranean region.



L et’s begin with a statement that is rather obvious 
for friends working in local and regional 
governments in the Middle East and West Asia 
region, and especially for those members of 
UCLG-MEWA. Culture is a fundamental element 

in the local development of each one of the communities. It 
is the past, the present and the future that clearly places 
culture at the heart of any debate and discussion on what 
local development means. It is also the will of people to live 
with culture at the centre of their lives. Last, but not least, it is 
the message of peace, solidarity and fraternity that this region 
incarnates better than any other corner around the world.
The need to include culture in local development is not yet a 
global priority. It is coming. It will be a priority, sooner or later. 
But we are not yet there. Let’s see where we are and what 
we can do.
Adopted by the General Assembly of the United Nations in 
September 2015, Transforming Our World: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, is the global agenda on 
sustainable development until 2030. Building on the 
Millennium Development Goals (MDGs), the global agenda 
that was pursued from 2000 to 2015, the new 2030 Agenda 
includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 
specific targets. This is, indeed, a global agenda, the aims 
and themes of which should be taken into account in all world 
regions, countries and cities. 
The fact is that the 2030 Agenda amounts to a minor step 
forward in the consideration of cultural aspects in sustainable 
development. None of the 17 SDGs focuses exclusively on 
culture, although same networks advocated for the inclusion 
of a Culture Goal in the negotiations.  

Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’ndeki yerel ve 
bölgesel yönetimlerde çalışan arkadaşlar ve 
özellikle de UCLG-MEWA üyeleri için aşikar 
olan bir açıklama ile başlayalım. Kültür, toplu-
lukların her birinin yerel kalkınmasında temel bir 

unsurdur. Geçmiş, bugün ve gelecek; kültürü, yerel kalkınma-
nın ne anlama geldiğine dair herhangi bir irdeleme ve tartış-
manın merkezine yerleştirmektedir. Bu, aynı zamanda insan-
ların kültürü yaşamlarının merkezinde yaşama isteğidir. Son 
ama çok önemli olarak kültür, bu bölgenin dünyadaki diğer 
yerlerinden daha iyi mücessem olduğu barış, dayanışma ve 
kardeşlik mesajıdır.
Kültürü yerel kalkınmaya dahil etme ihtiyacı henüz küresel bir 
öncelik değildir. Fakat olacaktır. Er ya da geç bir öncelik ola-
caktır. Ancak henüz o noktaya gelmedik. Nerede olduğumuza 
ve neler yapabileceğimize bir bakalım.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Eylül 2015’te kabul 
edilen, Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 Gündemi   2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmanın 
dünyadaki gündem maddesidir. 2000-2015 yılları arasında 
takip edilen küresel gündem olan Binyıl Kalkınma Hedefleri 
(BKH) üzerine inşa edilen yeni 2030 Gündemi, 17 Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefini (SKH) ve bunların 169 adet spesifik alt 
hedefini içermektedir. Bu, esasen, dünyadaki bütün bölge, ülke 
ve şehirlerde amaçları ve temaları göz önünde bulundurulma-
sı gereken küresel bir gündemdir. 
Gerçek şu ki, 2030 Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın kültü-
rel yönlerini dikkate almak için ileriye yönelik küçük bir adım 
atmaktadır. 17 SKH’den hiçbirinin sadece kültür üzerine odak-
lanmamasına rağmen, yine aynı ağlar müzakerelerde hedef-
lere bir kültür hedefinin dahil edilmesini savundu.  
Ancak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin insanları güçlen-
dirme ve dünyayı dönüştürme kapasitesine sahip gerçek bir 
gündem olduğu da bir hakikattir. Ayrıca, hedeflerin ve alt he-
deflerin çoğunun toplumlarımızda kültürün temel değerine 
inanan herkes tarafından kullanılabilecek örtük (genellikle dar 
fakat bazen de geniş) bir pencereye sahip olduğu da bir ger-
çektir. Bu geniş pencereler aşağıdaki gibidir:

ARE YOU READY TO INCLUDE CULTURE IN 
THE LOCALIZATION AND THE 

IMPLEMENTATION OF THE SDGS?
KÜLTÜRÜ SKH UYGULAMALARINA 

ENTEGRE EDEREK YERELLEŞTIRMEYE 
VE UYGULAMAYA HAZIR MISINIZ?

Jordi Pascual
Coordinator of UCLG Committee on Culture 
UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü

THEMATIC DOSSIER: LOCAL CULTURE   |
TEMATİK DOSYA: YEREL KÜLTÜR
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But it is also a fact that the Sustainable Development Goals 
are a real agenda that has the capacity to empower people 
and transform the world. And it is also a fact that many of the 
Goals and Targets have an implicit (often narrow, but 
sometimes wide) window that can be used by all those that 
believe in the fundamental value of culture in our societies. 
The wide windows are the following:
The Preamble indicates: “We acknowledge the natural and 
cultural diversity of the world and recognize that all cultures 
and civilizations can contribute to, and are crucial enablers 
of, sustainable development.”

 Target 4.7 refers to the aim to ensuring that all learners 
acquire the knowledge and skills needed to promote 
sustainable development, including, among others, through 
education for global citizenship and the appreciation of 
cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable 
development.

 Target 8.3 addresses the promotion of development-
oriented policies that support productive activities as well as, 
among others, creativity and innovation.

 Targets 8.9 and 12.b refer to the need to devise and 
implement policies to promote sustainable tourism, including 
through local culture and products, and to the need to develop 
suitable monitoring tools in this area.

 Target 11.4 highlights the need to strengthen efforts to 
protect and safeguard the world’s cultural and natural 
heritage.

 Target 16.10 demands the enhancement of public access 
to information and the protection of fundamental freedoms. 

Giriş göstermektedir ki: “Dünyanın doğal ve kültürel çe-
şitliliğini kabul ederek tüm kültürlerin ve medeniyetlerin 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceğini ve bu 
unsurların sürdürülebilir kalkınma için hayati öneme sahip 
olduğunu ifade ederiz.”

  Hedef 4.7, 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sür-
dürülebilir yaşam tarzları için kültürel çeşitliliğin ve kültü-
rün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının benimsenmesi 
yolu ile bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınma 
için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması 
amacını ifade eder.

  Hedef 8.3, Yaratıcılık ve yenilikçiliğin yanı sıra üretim 
faaliyetlerinin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların 
teşvik edilmesini ele alır.

  Hedef 8.9 ve 12.b, Yerel kültür ve ürünler yoluyla  olmak 
üzere, sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar 
oluşturulması ve uygulanması ve ilgili alanda uygun izle-
me araçları oluşturulması ihtiyacına dikkat çeker.

 Hedef 11.4, dünyanın kültürel ve doğal miraslarının ko-
runmasına yönelik çabaların artırılması ihtiyacını vurgular.

 Hedef 16.10, bilgiye halkın erişiminin arttırılmasını ve 
temel özgürlüklerin korunmasını talep eder. 
Bu hedeflerin hepsinin kültür alanında belirli önerileri bu-
lunmaktadır. Ayrıca, açık olmadıklarından “dar” olarak 
görülebilen birkaç “pencere” vardır. Ancak bu pencereler, 
eğer iyi analiz edilirse, aslında, yerelleştirme ve uygula-
mada kültürel aktörlerin göz önüne alınmasını gerektirir:
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All of these targets have specific implications in the field of 
culture. There are, also, several “windows” that may be 
seen as “narrow” because they are not explicit. But these 
windows, if well analysed, in fact, actually require the 
consideration of cultural actors in its localization and 
implementation:

Goal 1 calls for an end to poverty in all its 
manifestations and aims to ensure social 
protection for the poor and vulnerable, and 
increase access to basic services. In fact, 
cultural services (libraries, heritage centres, 

community centres) are basic services and equal access 
to them should be guaranteed for all men and women, 
including the poor and the vulnerable.

Goal 3 seeks to ensure health and well-being 
for all, at every stage of life. In fact, health 
policies and programmes need to be culturally-
relevant, taking into account local customs, as 
well as integrating traditional health systems 

and practitioners where appropriate; moreover, participation 
in cultural life contributes to improved health and well-
being, as recognised by an increasing number of studies 
and examples.

Goal 5 aims to end all forms of discrimination 
against women and girls. In fact, gender 
equality should also be achieved in cultural 
life: opportunities for women and girls to take 
active part in cultural life and lead their own 

projects and organisations in this area need to be 
broadened, further visibility and recognition needs to be 
given to cultural practices carried out predominantly by 
women and girls, and narratives that address gender 
discrimination or which show the important role of women 
and girls in cultural life are needed.

Goal 9 seeks to build resilient infrastructure 
and promotes inclusive and sustainable 
industrialization; it also fosters innovation; in 
fact, cultural infrastructures, providing 
affordable and equitable access to and 

opportunities to participate in cultural life, are nothing but 
part of the quality, reliable, sustainable and resilient 
infrastructure that should be available to everyone.
 

Goal 13 urges us all to take action to combat 
climate change and its impacts. This Goal 
aims to strengthen resilience and adaptive 
capacity to climate-related hazards and 
natural disasters in all countries, integrate 

climate change measures into all policies and strategies, 
and improve education, awareness-raising and capacity in 

Hedef 1, tüm göstergelerinde yoksulluğun 
sona ermesini ve yoksul ve savunmasız kişi-
lerin sosyal korunmasını sağlamayı ve temel 
hizmetlere erişimi arttırmayı hedeflemektedir. 

Esasen, kültürel hizmetler (kütüphaneler, miras merkez-
leri, toplum merkezleri) temel hizmetlerdir ve bunlara eşit 
erişim, fakir ve savunmasız olanlar da dahil olmak üzere 
tüm kadın ve erkekler için güvence altına alınmalıdır.

Hedef 3, yaşamın her aşamasında herkes için 
sağlık ve refahı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Aslında, sağlık politikalarının ve programları-
nın yerel gelenekleri göz önünde bulundurma-
nın yanı sıra, uygun olduğu durumlarda gele-

neksel sağlık sistemlerini ve uygulayıcıları dahil etmeyi; 
ayrıca, kültürel yaşama katılım, artan sayıda çalışma ve 
örnek tarafından kabul edildiği gibi sağlık ve mutluluğa 
katkıda bulunmaktadır.

Hedef 5, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
her türlü ayrımcılığa son vermeyi amaçlamak-
tadır. Esasen, kültürel hayatta toplumsal cinsi-
yet eşitliği de sağlanmalıdır: kadın ve kız ço-
cuklarının kültürel yaşamda aktif rol alma ve bu 

alandaki kendi proje ve kuruluşlarına liderlik etme olanak-
ları genişletilmeli, kültürel açıdan daha fazla görünürlük ve 
tanınma sağlanmalıdır. ağırlıklı olarak kadınlar ve kızlar 
tarafından yürütülen uygulamalara ve cinsiyet ayrımcılığına 
yönelik ya da kadınların ve kızların kültürel yaşamdaki 
önemli rolünü gösteren açıklamalara ihtiyaç vardır.

Hedef 9, dirençli bir altyapı inşa etmeyi 
amaçlar; kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayi-
leşmeyi teşvik eder; Aynı zamanda yenilik-
çiliği teşvik eder; özünde kültürel hayata 
katılım için uygun fiyatlı ve adil erişim ve 

olanaklar anlamına gelen kültürel altyapılar, herkes için 
ulaşılabilir olması gereken kaliteli, güvenilir, sürdürülebi-
lir ve dirençli bir altyapının parçasıdır.

Hedef 13, hepimizi iklim değişikliği ve etki-
leri ile mücadele etmek için harekete geç-
meye çağırıyor. Bu Hedef, tüm ülkelerdeki 
iklim ile ilgili tehlikelere ve doğal afetlere 
karşı direnci ve uyarlanır kapasiteyi güçlen-

dirmeyi, iklim değişikliği önlemlerini tüm politika ve stra-
tejilere entegre etmeyi ve bu alanda eğitim, bilinçlendir-
me ve kapasiteyi geliştirmeyi amaçlar. Aslında, kültürel 
hedefler, geleneksel bilgiler ve çevresel açıdan sürdürü-
lebilir uygulamalar arasındaki bağlantılar keşfedilmediği 
ve desteklenmediği sürece ve yaratıcı profesyoneller 
yakın zamanda SKH Eylem Festivali’nin iklim değişikliği 
konusunda farkındalık arttırıcı faaliyetlerde bulunmadık-
ları sürece bu hedefe ulaşılamayacağını gösterdi.
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this field. In fact, this goal cannot be achieved unless links 
between cultural activities, traditional knowledge, and 
environmentally-sustainable practices, are explored and 
fostered, and unless creative professionals are involved in 
awareness-raising activities on climate change as the SDG 
Festival of Action has recently demonstrated.
 

Goal 16 promotes peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all 
levels. In fact, this goal is a beautiful invitation 

to place cultural rights at the centre of local policies, to 
guarantee that citizens are able to participate in the design, 
implementation and evaluation of cultural policies and 
programmes and to fight for stolen cultural assets to be 
returned to the relevant communities.

Goal 17 aims to strengthen the means of 
implementation and to revitalize the global 
partnership for sustainable development; the 
means of implementation include official 
development assistance and other financial 

resources, and capacity-building as well as stronger 
international partnerships in all areas; therefore, in fact, 
international, national and local strategies for sustainable 
development, including those that aim to implement the 
2030 Agenda, need to integrate a cultural dimension, and 
the establishment of international cultural cooperation 
programmes, with a particular emphasis on the protection 
and promotion of cultural diversity, should be seen as a 
priority

The list can be longer. As the document “Culture in the 
SDGs: A Guide for Local Action” shows, there is a clear 
link between culture and each one of the SDGs. We 
encourage all readers to use this document. It explains the 
connection in a very clear way, and it also provides practical 
guidance. Under each Goal, the document presents 
information that helps to understand why culture is relevant 
and how this connection can be made effective at local 
level, and offers several examples of cities or local 
governments which have implemented projects, 
programmes and policies that are directly related to the 
Goal area. We also recommend readers use the global 

Hedef 16, sürdürülebilir kalkınma için barışçıl 
ve kapsayıcı toplumları teşvik eder, herkes 
için adalete erişim sağlar ve her düzeyde 
etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar 
kurar. Aslında, bu amaç, kültürel hakların 

yerel politikaların merkezine yerleştirilmesi, vatandaşların 
kültürel politika ve programların tasarım, uygulama ve de-
ğerlendirmesinde yer alabilmelerini ve çalınan kültürel var-
lıkların iadesi için mücadele edebilmelerini sağlamak için 
ilgili topluluklara güzel bir davettir.

Hedef 17, uygulama araçlarını güçlendirme-
yi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel or-
taklığı canlandırmayı; uygulama araçları 
arasında resmi kalkınma yardımı ve diğer 
finansal kaynaklar ile kapasite geliştirme ve 

tüm alanlarda daha güçlü uluslararası ortaklıklarda bulun-
maktadır. Bu nedenle, aslında, 2030 Gündemi’ni uygulama 
hedefleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için 
uluslararası, ulusal ve yerel stratejilerin, kültürel bir boyutun 
bütünleştirilmesi ve koruma ve tanıtım konularına özel 
önem verilerek uluslararası kültürel işbirliği programlarının 
oluşturulması gerekmektedir. Kültürel çeşitlilik, öncelik ola-
rak görülmelidir. 

Liste daha da uzatılabilir. “SKH’lerde Kültür: Yerel Eylem 
İçin Bir Rehber”  belgesinin gösterdiği gibi, kültür ile SKH’le-
rin her biri arasında açık bir bağlantı vardır. Tüm okuyucu-
ları bu belgeyi kullanmaya teşvik ediyoruz. Bu belge, kültür 
ile olan bağlantıyı çok net bir şekilde açıklar ve ayrıca pra-
tik rehberlik sağlar. Belge, her bir Hedef ile kültür arasında 
bağlantının olduğunu ve bu bağlantının yerel düzeyde na-
sıl etkili bir şekilde mümkün kılınacağını anlamaya yardım-
cı olan bilgileri sunmakta,  belirtilen hedef ile doğrudan il-
gili olan projeleri, programları ve politikaları uygulayan 
çeşitli şehir ve yerel yönetimlerden örnekleri de içermek-
tedir. Ayrıca, okuyuculara kültür, şehirler ve SKH’lerde OBS 
adlı iyi uygulamalar veri tabanını kullanmalarını tavsiye 
ediyoruz, burada 200 iyi uygulama SKH’ler kullanılarak 
endekslenmiştir.

UCLG, on yılı aşkın süredir, sürdürülebilir kalkınmaya yö-
nelik tüm yaklaşımlara kültürü entegre etme konusunda 
aktif rol oynamaktadır. 2014 yılında kabul edilen  Kültür İçin 
Gündem 21, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşu aktivist-
leri ve kültürün yerel sürdürülebilir kalkınmaya entegrasyonu 
üzerine çalışan uzmanlar için temel referans kaynağı haline 

2030 Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın 
kültürel yönlerini dikkate almak için küçük bir 
adımdır.

2030 Agenda is a minor step to consider the 
cultural aspects of sustainable development.
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database of good practices called OBS on culture, cities 
and SDGs, where some 200 good practices are indexed 
using the SDGs.
For more than a decade, United Cities and Local 
Governments (UCLG) has been an active advocate of the 
integration of culture in all approaches to sustainable 
development. The Agenda 21 for culture, adopted in 2004, 
has become a key reference for local governments, civil 
society activists and experts committed to the integration 
of culture in local sustainable development. This was 
further strengthened in 2015 with Culture 21: Actions, a 
practical toolkit that outlines 100 actions through which 
culture contributes to making cities more sustainable. A 
Policy Statement adopted by the 3rd World Congress of 
UCLG in 2010 also recognizes culture as the fourth pillar 
of sustainable development and calls on cities and local 
and regional governments around the world to develop a 
solid cultural policy and to include a cultural dimension in 
all public policies. In the next months, the UCLG Culture 
Committee, in close cooperation with UCLG sections, will 
launch a new programme to invite cities and local 
governments the world over
It is time now for Mayors, officials and officers in the local 
and regional governments to include these cultural 
considerations in the local strategies to localise and 
implement the SDGs. It is also time for cultural actors to 
be aware of the connection between their professional 
expertise (and daily work based on the intrinsic 
values of culture, such as creativity, heritage, 
diversity, critical knowledge or rituality) 
and the debates on sustainable 
development. It is now time for 
communities to widen their 
freedoms and struggle for 
cultural considerations to 
become higher priorities in 
international, national and 
local programmes.
We are all in the same 
boat. We need all cultures 
and  c i v i l i za t i ons  to 
contribute to sustainable 
development. We need 
you to place culture at the 
centre of the localization 
and the implementation of 
the SDGs. 

gelmiştir.  Bu referans kaynağı, 2015 yılında, kültürün şe-
hirleri daha sürdürülebilir hale getirmesine katkı sağladığı 
100 eylemi ana hatlarıyla anlatan pratik bir araç olan Kül-
tür 21: Eylemler ile daha da güçlendirilmiştir. 
2010  yılında düzenlenen 3. UCLG Dünya Kongresi’nde 
kabul edilen Politika Raporu kültürü kalkınmanın dördüncü 
ayağı olarak tanımakta ve dünya genelindeki şehirleri ve 
yerel ve bölgesel yönetimleri somut kültürel politikalar ge-
liştirmeye ve kültürel yaklaşımı tüm kamu politikalarına 
dahil etmeye çağırmaktadır.  Önümüzdeki aylarda, UCLG 
Kültür Komitesi, UCLG bölge teşkilatlarıyla yakın işbirliği 
içinde, dünya genelindeki şehirleri ve yerel yönetimleri da-
vet edeceği yeni bir program başlatacaktır.
Şimdi belediye başkanlarının, yerel ve bölgesel yönetim-
lerdeki yetkililerin ve memurların, bu kültürel kaygıları, 
SKH’lerin yerelleştirilmesi ve uygulanması için yerel stra-
tejilere dahil etme zamanı geldi. Kültürel aktörlerin, mes-
leki uzmanlıkları (ve yaratıcılık, miras, çeşitlilik, kritik bilgi 
veya ritüellik gibi kültürün içsel değerlerine dayanan gün-
lük işler) ve sürdürülebilir kalkınma tartışmaları arasındaki 
bağlantıdan haberdar olma zamanı gelmiştir. Artık toplu-
lukların özgürlüklerini genişletme ve kültürel kaygıların 
uluslararası, ulusal ve yerel programlarda daha fazla ön-
celik kazanması için mücadele etme zamanı.
Hepimiz aynı gemideyiz. Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulunmak için tüm kültürlere ve medeniyetlere ihtiyacımız 

var. Sizlere, SKH’lerin yerelleştirilmesi 
ve uygulanması konusunda kül-

türü merkeze yerleştirebil-
mek için ihtiyacımız var.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
hepsinin kültür alanında belirli önerileri 
bulunmaktadır.

 All of Sustainable 
Development Goals have 
specific implications in the 
field of culture.
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The Eurasia Regional Section of UCLG is quite 
unique in terms of cultural and heritage approaches. 
Since its foundation, UCLG-Eurasia has been 
actively cooperating with the Organization of 
World Heritage Cities. Moreover, the city of Kazan, 

where UCLG-Eurasia is based, hosts branches of both UCLG 
and OWHC simultaneously. In Eurasia, we regard culture as 
one of the main directions of development.
And it is no accident. The key to this mysterious significant 
interest in heritage preservation and cultural development lays 
in history and geography of the Eurasian region. The fact is 
that Eurasia gathers 12 countries: Azerbaijan, Armenia, 
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Russia, 
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan. For most 
of them, the so-called Iron Curtain had been a part of the 

U CLG Avrasya Bölge Teşkilatı, kültür ve miras 
yaklaşımı açısından oldukça benzersiz bir 
yere sahiptir. Kuruluşundan bu yana UCLG 
Avrasya, aktif olarak Dünya Miras Şehirler 
Örgütü ile işbirliği içerisinde çalışıyor.  Bu-

nunla birlikte,  UCLG-Avrasya’nın bulunduğu Kazan şehri, 
UCLG ve OWHC’nin şubelerine ev sahipliği yapıyor. Av-
rasya’da bizler, kültürü kalkınmanın yapı taşlarından biri 
olarak görüyoruz. 
Ve bu bir tesadüf de değil.  Mirasın korunması ve kültürel 
gelişimdeki bu önemli ilginin anahtarı, Avrasya Bölgesi’nin 
tarihinde ve coğrafyasında yatıyor. Avrasya Bölgesi, 12 
ülkeyi kapsıyor:  Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gür-
cistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya, Taci-
kistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan.  Birçokları 
için sözde “Demir Perde” olarak adlandırılan bu ülkeler, on 
yıllardır tarihin bir parçası olmuşlardır.  Bu koşullarda, söz 
konusu ülkelerin mirasını popüler kılmak ve uluslararası 
turizmi geliştirmek veya yabancı turisti çekmek mümkün 
olmamıştır. 
Son yıllarda, kültürün geliştirilmesi ve mirasın korunması-
na yönelik geliştirilen  yeni araçlar farklı bir havayı berabe-

PRESERVATION OF CULTURE AND 
HERITAGE: KEY FACTORS FOR SUCCESS

KÜLTÜR VE MIRASIN KORUNMASI:  
BAŞARI IÇIN KILIT FAKTÖRLER

Rassikh Sagitov
OWHC Regional Coordinator (Euro-Asia) And 
UCLG Eurasia Secretary General
OWHC Avrasya Bölge Koordinatörü
UCLG Avrasya Genel Sekreteri
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history for many decades. In those conditions it was impossible 
to make their heritage popular around the world, to develop 
international tourism or to attract foreign tourists. 
Recent years have brought fresh air to the development of 
culture and new tools of heritage preservation. Thus, within 
the last 25 years, more than 60 sites located in Eurasia were 
included into the UNESCO World Heritage List. Now Eurasian 
countries are open to the whole world and welcome millions 
of international tourists every year. Development of the touristic 
sector entails the economic growth, which, in turn, raises the 
living standards of citizens.
Culture and heritage preservation is a complex process that 
needs to be considered from different angles. Personally, I can 
distinguish the following key factors for the successful culture 
and heritage preservation around the globe. The first and one 
of the most important, to my mind, is the continuity of 
generations.
Children play an important role in cultural heritage preservation. 
Being the transmitters of the national culture children can 
contribute to the revival, preservation, and transformation of 
values of their culture. The continuity of values among 
generations is a basis for preservation of the past of the 
traditional culture, world heritage. Children undoubtedly need 
to know the history and culture of their nation as well as of the 
world in a whole. Therefore, it is important to familiarize 
children with cultural values, bring them up in the spirit of 
respect for the heritage of ancestors and contribute to their 
understanding of the necessity to care about the World 
Heritage monuments.
Thus, one of the most successful events of the OWHC 
Secretariat for Euro-Asia was VIII International Conference of 
Eurasia World Heritage Cities that took place on April 22-23, 
2017 in the Turkish city of Safranbolu under the theme 

rinde  getirmiştir.  Bu sayede son 25 yıl içerisinde, Avras-
ya’da bulunan 60’tan fazla alan, UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne dâhil edilmiştir. Avrasya ülkeleri şu anda tüm 
dünyaya açık olmakla birlikte her yıl milyonlarca turisti  
ağırlıyor.  Turizm sektörünün gelişimi, ekonomik büyümeyi 
ve bu sayede vatandaşların yaşam standartlarının yüksel-
mesini beraberinde getiriyor.
Kültür ve turizmin korunması farklı yaklaşımların da hesa-
ba katılmasını gerektiren karmaşık bir süreç. Şahsen,  kül-
tür ve mirasın küresel çapta başarılı bir şekilde korunması 
için aşağıdaki kilit faktörlerin önemli olduğunu düşünüyo-
rum.  Aklıma gelenlerden ilki ve en önemlilerinden birisi 
kuşakların devamlılığı.
Kültürel mirasın korunmasında çocuklar önemli rol oynu-
yor.   Ulusal kültürün aktarıcısı olan çocuklar, kültürlerinin 
değerlerinin dönüşümüne, korunmasına ve canlanmasına 
katkı sunabilirler.  Kuşaklar arasında değerlerin devamlılı-
ğı, geleneksel kültürün, dünya mirasının geçmişinin korun-
ması için çocuklar bir temeldir.  Hiç şüphesiz çocuklar, bir 
bütün olarak dünyanın ve uluslarının tarihini ve kültürünü 
bilmelidirler.  Bu sebeple, kültürel değerler ile çocuklar ara-
sında bağ kurmak, atalarının mirasının ruhuna saygı duy-
gusunu onlarda yeşertmek ve Dünya Mirası eserlerine 
özen göstermenin önemini anlamalarına katkıda bulunmak 
önemlidir.
Bu yüzden, OWHC Avrasya Sekretaryası’nın en önemli 
etkinliklerinden olan VIII. Avrasya Miras Şehirleri Uluslara-
rası Konferansı, 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde, Türkiye’nin 
Safranbolu kentinde “Miras, Çocuklar, Turizm” teması al-
tında gerçekleştirildi. Etkinlik yeri çok dikkatli bir şekilde 
seçildi.  Safranbolu, 1994 yılında Osmanlı mimarisinin 
muhteşem bir örneği olması dolayısıyla UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne eklendi.  Safranbolu, Avrupa’nın iyi korun-
muş 20 şehrinden biridir.  Safranbolu’nun tarihi mirası son 
derece zengin olup, orijinal haliyle korunan Türk mimarisi-
nin örneklerini içeren binlerce eser barındırıyor.
Konferans, 70’ten fazla belediye başkanı, yerel yönetim 
temsilcisi, kültür ve miras alanında çalışan uzmanlar ve 
Avrasya’nın 7 ülkesinden 26 şehri bir araya getirdi.   
Konferans oturumlarında, mirasa saygı duygusu ile çocuk-
ların eğitim, turistleri bölgeye çekmek için bir dayanak ola-
rak ulusun maddi kültürü ve etkinlik turizminin bir kaynağı 
olarak somut olmayan miras konuları tartışıldı. 

“Kültür, kalkınmanın yapı taşlarından biridir.”

“Culture is one of the main building 
blocks of development.”
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Konferans, yalnızca çocuklara armağan edilmeyip, aynı 
zamanda onların katılımına da ev sahipliği yaptı. Bu kap-
samda, etkinliğe Bolgar ve Yelabuga’daki Tatar kentlerin-
den bir grup çocuk da katıldı. Çocuklar Safranbolu’nun 
tarihini ve mirasını öğrenme fırsatı bularak, belirlenen bir 
okulda bulunan çocuklarla tecrübelerini paylaştılar.  Ayrıca 
çocuklar, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda, ulusal şarkılarla 
birlikte danslar yaparak, şehirlerinin somut olmayan mira-
sını sergileme imkanı buldular. 
Avrasya kentlerinin genç nesil ve kültürel miras alanlarının 
tanıtımı arasındaki mirasa dikkatle yaklaşmak için birçok 
projemiz var.  Bunlardan biri “Çocukların Gözüyle Avras-
ya’nın Mirası” isminde bir Çocuk Resim Yarışması.  Bu 
yarışma, konferans ve Türkiye’deki Çocuk Bayramı ile bir-
likte düzenlendi.  Yarışmaya 153 Avrasya kentinden 2906 
çocuk katıldı. Katılımcılar, şehirlerine ve yaşadıkları bölge-
lere ait kültürel miraslarını, Avrasya’nın farklı uluslarının 
geleneklerini ve kültürel değerlerini çizimlerine yansıttı.  
Katılımcıların en iyi eserleri, 8. Uluslararası Avrasya Dün-
ya Mirası Şehirler Konferansı esnasında sergilendi.  Ayrı-
ca, konferansta Safranbolu’dan engelli çocukların yaptığı 
çizimler tanıtıldı.
Daha sonra, 2018’de “Wonderful Eurasia” uluslararası  
video yarışması düzenlendi. Yarışmanın amacı, Avrasya 
kentlerinin kültürel ve tarihi miras alanlarını ve bunların 
turistik olanaklarını tanıtmaktı.  Yarışmaya katılanlar Avras-
ya Bölgesi’nde yaşayan gençlerdi.  Ardından sinema, tu-
rizm ve reklamcılık alanında uzmanlardan oluşan yarışma 
komitesi kazananları belirledi.

“Heritage, Children, Tourism”. The place was chosen very 
carefully. Safranbolu was added to the UNESCO World 
Heritage List in 1994 due to the magnificent samples of classic 
Ottoman architecture. The city is one of the 20 most well-
preserved cities in Europe. The historical heritage of Safranbolu 
is extremely rich and includes thousands of architectural 
monuments that are samples of Turkish architecture preserved 
in its original form.
The conference gathered over 70 mayors, representatives of 
local governments and experts in the field of culture and 
heritage, representatives of 26 cities from 7 countries of 
Eurasia. Sessions of the conference were dedicated to the 
issues of education of children with a spirit of respect for the 
heritage, material culture of the nation as a basis for tourist 
attractiveness of the area and intangible cultural heritage as 
a source of event tourism.
The international conference was not only dedicated to 
children but was organized with their participation. Together 
with participants, a group of children from the Tatar cities of 
Bolgar and Yelabuga arrived at the conference. They learned 
about the history and heritage of Safranbolu, and also met 
and exchanged experience with children at a local school. 
Besides, on April 23, on Children’s Day, they performed 
national songs and dances, thus presenting the intangible 
heritage of their cities.
To foster a caring attitude to heritage among the younger 
generation and promotion of cultural heritage sites of 
Eurasian cities we have implemented several projects. One 
is the Children Drawings’ Contest “Heritage of Eurasia 
through Children’s Eyes”. This competition was held in 
conjunction with the conference and Children’s Day in 
Turkey. 2906 children from 153 Eurasian cities took part in 

Ulusal kültürün aktarıcısı olan çocuklar, 
kültürlerinin değerlerinin dönüşümüne, 
korunmasına ve canlanmasına katkı sunabilirler.

Being the transmitters of the national 
culture children can contribute to the 
revival, preservation, and transformation 
of values of their culture.
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the competition. Participants reflected in their drawings 
cultural heritage of their cities and area they live in, traditions 
and cultural values of different nations of Eurasia. The best 
works of participants were presented at the exhibition 
during VIII International Conference of Eurasia World 
Heritage Cities. Besides, the exhibition of drawings made 
by children with intellectual disabilities from Safranbolu was 
presented at the conference.
In 2018, the international video contest “Wonderful Eurasia” 
was conducted. The aim of the contest was to promote 
cultural and historical heritage sites of Eurasian cities and 
their touristic opportunities. Participants of the contest were 
young people living in the Eurasian region. Then the contest 
committee consisting of experts in the field of cinema, 
tourism, and advertising defined the winners.
Eurasian cities are very active and their mayors are strongly 
committed to the ideas of heritage preservation. Recently, the 
Mayor of Denpasar, Indonesia, addressed to us with the idea 
to hold a similar contest for children in his city. The project was 
implemented in Denpasar in the frameworks of the IX 
International Conference of Eurasia World Heritage Cities. Over 
200 Denpasar schoolchildren participated in the contest of 
drawings. Their works were presented at the international 
exhibition that took place during the conference. The winners 
were rewarded personally by Mayor of Denpasar and Secretary 
General of the Organization of World Heritage Cities.
The second but no less important component of success is 
the involvement of local governments. Working in UCLG for 
many years, I clearly realize the significant role of leadership 
and its valuable contribution to culture and heritage 

Avrasya şehirleri oldukça hareketlidir ve belediye başkan-
ları, mirasın korunmasına ilişkin fikirlere kuvvetle bağlıdır. 
Yakın zamanda, Endonezya’dan Denpasar Belediye Baş-
kanı, kentinde çocuklar için de benzer bir yarışma düzen-
lenmesi fikri ile bize geldi. Proje, 9. Uluslararası Avrasya 
Dünya Mirası Kentleri Konferansı çerçevesinde Denpa-
sar’da uygulandı.  200’den fazla Denpasarlı çocuk çizim 
yarışmasına katıldı.  Çalışmalar,  konferans sırasında ger-
çekleşen uluslararası sergide sunuldu. Kazananlar, Den-
pasar Belediye Başkanı ve Dünya Miras Kentleri Örgütü 
Genel Sekreteri tarafından bizzat ödüllendirildi.
İkinci ancak en az ilki kadar önemli olan bir başka başarı 
bileşeni, yerel yönetimlerin katılımıdır. UCLG’de uzun yıllar 
çalışan biri olarak, liderliğin önemli rolünün ve bunun kül-
türe ve mirasın korunmasına değerli katkısının farkında-
yım. Kültürün yereldeki rolünü desteklemek için belediye 
başkanlarını ve yerel yönetim birliklerini faaliyetlerimize 
dahil ediyor veya kendileri için özel tematik etkinlikler dü-
zenliyoruz.
2018 yılında, UCLG Learning ve UCLG Kültür Komitesi ile 
birlikte Rusya’nın Cheboksary şehrinde “Sürdürülebilir Kal-
kınmanın Temel Bir Bileşeni Olarak Kültür” adlı öğrenme 
çalıştayı düzenlendi.  Etkinlik, Ermenistan, Kırgızistan,      
Moğolistan, Rusya ve Tacikistan’dan 30’dan fazla katılımcı-
yı bir araya getirdi. Katılımcılar kent yöneticileri, belediye ve 
yerel yönetim birliklerinin temsilcileriydi.  Bu atölye çalışma-
sına katıldıktan sonra vatandaşları kültürün sürdürülebilir 
kalkınmadaki rolü hakkında bilgilendirme imkanı buldular. 
Eğitim modülleri UNDP Sanat ve UN Habitat ile ortaklaşa 
geliştirildi.  Çalıştayın amacı, sürdürülebilir kalkınmanın dör-
düncü dayanağı olarak kültürü tanıtmaktı. Ayrıca, kültürel 
politikaların stratejilerinin SKH ile uyumlaştırılması yakın 
zamanda yayınlanan “SKH’inde Kültür: Yerel Eylem İçin Bir 
Kılavuz” belgesi ile desteklenmektedir. Özellikle hizalama 
metodolojisinin ve kültürel stratejilerin kapasitelerinin arttı-
rılmasını desteklemek için bir örnek olarak kullanılacaktır.

“Avrasya kentlerinin genç nesil ve kültürel 
miras alanlarının tanıtımı arasındaki mirasa 
dikkatle yaklaşmak için birçok projemiz var.”

“To foster a caring attitude to heritage 
among the younger generation and 
promotion of cultural heritage sites of 
Eurasian cities, we have implemented 
several projects.”

THEMATIC DOSSIER: LOCAL CULTURE   |
TEMATİK DOSYA: YEREL KÜLTÜR

16 | 



 | 17

Belediye başkanlarının sürece dahil edilmesi harika sonuç-
lar veriyor.  Avrasya Sekretaryası, üye şehirleri arasında 
kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasını da teşvik ediyor.        
Örneğin, Safranbolu’daki konferans sırasında, UNESCO 
Dünya Mirası Kentleri Bolgar ve Safranbolu arasında kar-
deşlik ilişkilerinin kurulması için bir anlaşma imzalandı.  
Anlaşma, iki kentin farklı alanlarda işbirliği kurmasına ola-
nak sağlamaktadır. Söz konusu anlaşmanın 2017 yılında 
imzalanmasından bu yana kültür ve miras alanlarında bir-
çok ortak etkinlik ve çalışma düzenlendi. 
9. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Kentleri Konferansı 
sırasında Bolgar, Denpasar ile kardeş şehir ilişkileri kurmak 
için bir Niyet Mektubu da imzaladı.  Kentlerin ilk ortak      
projesi, iki miras kentin birbirlerinin mirasını binalarının 
cephelerinde sergilemeyi içeren “Avrasya Mirası”dır. 
Bulgar tarihi ve arkeolojik kompleksi, Badung nehrinin se-
tine boyanmıştır.  Projenin uygulanacağı yer uygun şekilde 
seçildi.  Her yıl 6 milyondan fazla turist Bali adasını ziyaret 
ediyor ve bu insanlar, dünyanın diğer ucunda bulunan baş-
ka bir şehrin mirasını görme fırsatı yakalıyor.
Daha sonra, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, 
adayı ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve Denpasar ile 
Bolgar arasında ikili ilişkiler kurma girişimini destekledi.
Bugün, birçok insan dünya mirasının değerini anlıyor ve 
gelecek nesiller için korumasını sağlamak için elinden     
geleni yapıyor. Bununla birlikte, bazen kontrolümüz dışın-
daki koşullarla karşılaştığımızda bu çabalarımız yeterli 
olmamaktadır. Afetler, yaşamları ve geçim kaynaklarını 
küresel şekilde tehdit ediyor.  Ayrıca, dünyada uzun süre-
dir korunan kültürel mirasın bile zayıf yönlerini ortaya çı-
kardılar.  Ancak tek sorun tabii ki felaketler değil.

preservation. To promote the role of culture at the local level 
we involve mayors and associations of local governments to 
our activities or organize thematic events especially for them.
In 2018 the learning workshop “Culture as a Key Component 
of Sustainable Development” was organized in the Russian 
city of Cheboksary in collaboration with the UCLG Learning 
Team and UCLG Culture Committee. It brought together 
more than 30 participants from Armenia, Kyrgyzstan, 
Mongolia, Russia, and Tajikistan. The participants were 
representatives of cities leadership, municipalities and local 
governments associations. After participation in this 
workshop, they are able to inform citizens about the role of 
culture in sustainable development. 
The learning modules were developed in partnership with 
UNDP Art and UN-Habitat. The aim of the workshop was 
to promote culture as the fourth pillar of sustainable 
development. Further, the alignment of cultural policies’ 
strategies with the SDG is supported by the recently 
launched document “Culture in the SDGs: A Guide for 
Local Action”, and will be used as an example to support 
capacity building of alignment methodology and cultural 
strategies in particular.
Involving mayors is giving great results. Euro-Asia 
Secretariat also promotes the establishment of twinning 
relations between its member cities. For instance, during 
the conference in Safranbolu, the Agreement on the 
establishment of twinning relations between the UNESCO 
World Heritage cities Bolgar and Safranbolu was signed. 
It provides for bilateral cooperation of two cities in different 
fields. Since the signing in 2017, there were many joint 
events and activities in the fields of culture and heritage. 
During IX International Conference of Eurasia, World 
Heritage Cities Bolgar also signed the Letter of Intent of 
establishing twinning relations with Denpasar. The first joint 
project is “Heritage of Eurasia” involving that two heritage 
cities exchange the images of their heritage and draw them 
on the facades of the buildings. 
The Bulgarian historical and archaeological complex was 
painted at the embankment of the Badung river. The place for 

“Faaliyetlerimiz, kültürün desteklenmesi ve 
mirasın korunmasına olan güçlü bağlılığımızı 
açıkça göstermektedir.”

 “Our activities clearly demonstrate our 
strong commitment to culture promotion 
and heritage preservation.”
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Kuraklıklar, şiddetli yağışlar, orman yangınları, sıcaklığın 
hızlı değişmesi şehirlerin dünya mirasını önemli ölçüde 
etkiliyor. Bu bağlamda yerel ve bölgesel yönetimler gerek-
li adımları atmalı ve küresel iklim gündemine kendi katkı-
larını sunmalıdır.
Burada kültürün ve mirasın korunmasında üçüncü önemli 
faktöre geliyoruz: Dirençlilik.Dünya mirasını iklim sorunla-
rından nasıl koruruz? Aşırı hava koşullarına maruz kalan 
şehirlerin turizm cazibesi nasıl korunur? Yerel liderlerin 
SKH 13 “İklim Eylemi”nin uygulanmasına ne gibi katkıları 
olabilir?  Bu ve diğer konular, geçtiğimiz ay Denpasar’da 
düzenlenen 9. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Kentleri 
Konferansı çerçevesinde “Dirençli Miras ve Turizm” tema-
sı altında tartışıldı.
Endonezya’daki en büyük şehirlerden biri, antik kültürel ve 
mimari anıtların durumunu etkileyen iklim değişikliğinin 
tartışılması için bir platform haline geldi. 10 farklı ülkeden 
yerel liderler, uluslararası uzmanlar ve akademisyenler, 
hızla değişen iklimde mirasın korunması için hangi önlem-
lerin alınması gerektiğini tartışmak üzere bu konferansta 
bir araya geldi.  Katılımcılar arasında Rusya, Endonezya, 
Kırgızistan, Özbekistan, Güney Kore, Kazakistan, Güney 
Afrika, Kanada, Ukrayna ve Çin’den temsilciler vardı.
Üye bölgeler arasında fikir alışverişi ve işbirliği ile miras 
turizminin geliştirilmesine yönelik önemli adımlardan biri, 
Avrasya Dünya Mirası Kentleri 9. Uluslararası Konferansı 
Denpasar Taahhüdü’nün imzalanmasıydı. Taahhüdün       
temel noktaları arasında mirası koruma ve miras turizmin-
de kapasite geliştirme, turizm konusunda uzmanların ve 
akademinin katılımı ve üye şehirler arasında işbirliği gibi 
konular yer alıyor. 
Faaliyetlerimiz, kültürün desteklenmesi ve mirasın korun-
masına olan güçlü bağlılığımızı açıkça göstermektedir.  
Kültürün başarılı bir şekilde gelişmesinde birçok faktörün 
olduğu açıktır. Bununla birlikte, nesiller boyu süren bir sü-
reç olmadan, yerel yönetimlerin işleyişini ve dirençiliğini 
sağlamak mümkün değildir. Kültür ve mirasla ilgileniyorsa-
nız, zaten bir katkı sağlıyorsunuzdur. Yeni ortaklıklara ve 
projelere açığız. Siz de bize katılın! 

the implementation of the project was chosen properly. More 
than 6 million tourists visit the island of Bali annually, and they 
will see the heritage of another city located on the other side 
of the Earth.
Later on, Joko Widodo, President of Indonesia examined the 
image while visiting the island, and appreciated the initiative 
to build bilateral relations between Denpasar and Bolgar.
Today, many people understand the value of World Heritage 
and do their best to ensure its preservation for future 
generations. However, sometimes our efforts are not enough 
when we face circumstances beyond our control. Disasters 
threaten lives and livelihoods globally. They also lay bare the 
vulnerabilities of even long-protected cultural heritage around 
the world. But disasters are not the only problem.
Droughts, heavy rains, forest fires, rapid change of temperature 
influence significantly the World Heritage of cities. In this 
connection, local and regional governments have to take the 
necessary steps and make their own contribution to the global 
climate agenda.
And here we are coming close to the third key factor of culture 
and heritage preservation. It is resilience that is very important.
How to protect World Heritage from climate problems? How 
to save tourist attractiveness of cities facing extreme weather 
conditions? What contribution local leaders can make into 
implementing the SDG #13 “Climate actions”? These and 
other issues were discussed last month in Denpasar within 
the frameworks of IX International Conference of Eurasia 
World Heritage Cities under the theme “Resilient Heritage and 
Tourism”.
One of the biggest city in Indonesia has become the main 
platform for the discussion of climate change affecting the 
state of ancient cultural and architectural monuments. Local 
leaders, international experts, and academia from 10 countries 
gathered at the conference to discuss what measures need 
to be taken to preserve heritage in a rapidly changing climate. 
The participants included representatives of Russia, Indonesia, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, South Korea, Kazakhstan, South 
Africa, Canada, Ukraine, and China.
An important step towards the development of heritage 
tourism through practical exchange and cooperation among 
member regions was the signing of the Denpasar Commitment 
on the IX International Conference of Eurasian World Heritage 
Cities. Among the main points of the Commitment are capacity 
building in heritage conservation and heritage tourism, the 
involvement of tourism professionals and academia and 
cooperation amongst member cities.
Our activities clearly demonstrate our strong commitment to 
culture promotion and heritage preservation. It is clear that 
there are many factors of successful development of culture. 
However, without the continuity of generations, local 
governments’ involvement, and resilience, it cannot be 
achieved. If you do care about culture and heritage, you are 
already able to make a contribution. We are open to new 
partnerships and projects. Please, join us!
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Today, culture and sectors connected to culture are 
becoming one of the leading controversies in urban 
politics. Especially in the last 50 years, we see that 
urban economies are changing rapidly and 
undergoing a culture-oriented transformation. This 

transformation not only changes our production, consumption 
and life styles, but also reshapes our understanding of city 
governance.
Culture-oriented transformation, in a very general statement, 
refers to the change in the production of industrial production 
that is linked to knowledge and culture. This process, which is 
connected with the dynamics of post-modern urbanization, 
globalizing economy, developing information technologies and 
a new economic system based on knowledge, affects all human 
settlements from big metropolises to small-scale cities.

Günümüzde kültür ve kültürel sektörler, kent      
politikalarının içinde önde gelen tartışma baş-
lıkları arasında yer alıyor. Özellikle son 50 yıllık 
süreçte, kent ekonomilerinin hızla değiştiğini ve 
kültür odaklı bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. 

Bu dönüşüm; üretim, tüketim ve yaşam biçimlerimizi değiş-
tirdiği kadar, kent yönetimi anlayışımızı da yeniden şekillen-
diriyor. 
Kültür odaklı dönüşüm, çok genel bir ifadeyle, sanayi üretimi-
nin yerini bilgiye ve kültüre dayalı üretim biçimlerinin aldığı 
değişimi ifade eder. Modern kentleşme sonrası dinamikler, 
küreselleşen ekonomi, gelişen enformasyon teknolojileri ve 
bilgiye dayalı yeni ekonomik sistem ile bağlantılı ilerleyen bu 
süreç, metropollerden küçük ölçekli kentlere kadar tüm insan 
yerleşimlerini belli bir oranda etkiliyor. 
Yirminci yüzyılın büyük bölümünde kentlerin gelişimi öncelik-
le sanayi üretimi ile bağlantılıydı. Sanayiye dayalı gelişim 
modeli içinde üretim alanları, lojistik merkezler ve bağlantıla-
rın iyi planlanması kent politikalarını şekillendirirken, kentin 
mekânsal kurgusu da bu üretime göre biçimlenmekteydi. 
Ancak 1970’lerde başlayan bir süreçte, kent ekonomilerinin 
değiştiğine tanık olmaktayız. Küreselleşen dünyada sanayi 

CULTURE-ORIENTED TRANSFORMATION 
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üretimi belirli bölgelerde yoğunlaşırken, metropoller üretim 
yapan yerlerden ziyade, süreci yöneten merkezlere dönüşü-
yor. İnternetin yaşantımıza girmesi ise hem insan ile mekân 
ilişkisini fiziksel ortamdan sanal ortama taşıyor, hem de “bilgi” 
ekonomik gelişimin anahtarı haline geliyor.. Bu yeni kent artık 
eşyaların değil, bilginin üretildiği ve yönetildiği yer halini alıyor. 
Çağdaş kentleşme politikalarının bu dönüşümle doğrudan 
bağlantılı olduğu kabul edilebilir. Geçmişte sanayi üretimi ile 
yarışan kentler, artık küresel ekonomi içinde özgün kimlikleri 
ve kültürel değerleri ile farklılık yaratabiliyorlar. Bilişim sektörü 
ve yaratıcı sektörlerin, turizmin, hizmet sektörünün kent eko-
nomilerine yön verdiği dünyamızda; kentlerin gelişimi bu sek-
törleri çekecek, özgün, yaşanabilir, mekânsal kalitesi yüksek 
alanları yaratmaları ile ölçülüyor. Sanayi üretimi sonrası        
çöküntü alanı haline gelen fabrika ve limanlar, geleneksel kent 
merkezleri, eski mahalleler, bu süreçte kültür üretiminin ve 
tüketiminin gerçekleştiği mekânlara dönüşüyor. Dünyanın her 
tarafında eski fabrikaların kültür merkezlerine, büyük liman-
ların rekreasyon alanlarına, atölyelerin müzeye dönüştürüle-
rek yeniden fonksiyonel hale getirildiğine tanık oluyoruz.   
Geçmişte bir anlamda kaderine terk edilmiş tarihi mahalleler, 
çarşılar, dokular ise kentlerin özgün kimliğini yansıtacak,        
turizm ve servis faaliyetlerini destekleyecek şekilde yeniden 
canlanıyorlar. Geçmişte şehirler sahip oldukları fabrika ve li-

In most of the twentieth century, the development of cities was 
primarily linked to industrial production. Within the development 
model based on industry, the planning of production areas, 
logistics centers and connections, shaping the city policies, the 
spatial structure of the city was shaped according to this 
production.
However, in a process starting from the 1970s, we witness the 
change of urban economies. While industrial production is 
concentrated in certain regions in a globalized world, large 
metropolises are transformed into centers that manage the 
process, not production. The introduction of Internet into our 
lives both brings the relationship between human and space 
from physical environment to virtual environment and 
“knowledge” becomes the key to economic development. This 
new city is no longer a place for goods, but a place where 
knowledge is produced and managed.

“Türkiye’de de kültür odaklı dönüşüm, yeni 
kent politikalarını etkiliyor.”

 “Turkey also affects the culture-oriented 
transformation of the new city policy.”
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manların sayısıyla yarışırken, bugün kentteki üniversiteler, 
müzeler, sanat ve kültür merkezleri, ev sahipliği yapılan  fes-
tivaller, nitelikli kamusal mekanlar ve tasarım gücü kentlerin 
gelişmişlik göstergeleri haline gelmiş durumda. Küreselleşme 
sonrası büyük kentler bir yandan giderek birbirlerine benzer-
ken, bir yandan da otantik özgün kimliklerini yansıtarak fark-
lılaşmaya/ marka değeri yaratmaya çalışan metropoller, tari-
hi mahallerini ve sivil mimarileri korumak için büyük yatırımlar 
yapıyor. 
Türkiye’de de kültür odaklı dönüşüm, yeni kent politikalarını 
etkiliyor. İstanbul’da eski endüstri alanlarının turizm ve kültür 
alt yapısını destekleyecek şekilde yeniden işlevsel hale geti-
rildiği, kent merkezinin yeniden kültürel hizmetlerle değer 
kazandığı, yaratıcı sektörlerin kent ekonomisinde hatırı sayı-
lır bir yer edindiğini görüyoruz. Ancak kültür odaklı dönüşüm 
sadece İstanbul gibi metropolleri değil, Anadolu’daki küçük 
ve orta ölçekli kentlerin çehresini de son 30 yıl içinde önemli 
miktarda değiştirdi. Küresel ölçekte kentler arası rekabeti, 
bölgesel ölçekte Anadolu kentleri arasında da rahatlıkla oku-
yabiliyoruz. Geçmişte zanaata dayalı üretim yapan çarşıların 
bugün butik üretimler ve hizmetlerle turizme yönelik yeniden 
canlandığını, sokak sağlıklaştırma projeleri ile kentin özgün 
kimliğini yansıtan mekânların oluşturulmaya çalışıldığını, 
müze, sanat etkinliği, eğitim gibi yeniden işlevlendirme prog-
ramlarıyla, kültürel gelişimi destekleyecek merkezlerin resto-
rasyonunun belediyelerin bayrak projeleri haline geldiğini 

It can be assumed that contemporary urbanization policies are 
directly related to this transformation. Cities competing with 
industrial production in the past can now make a difference in 
the global economy with their unique identities and cultural 
values. In our world where informatics and creative sectors, 
tourism and service sectors shape urban economies; the 
development of cities is measured by creating spaces that will 
attract these sectors, which are unique, livable and with high 
spatial quality. Factories and ports, traditional urban centers, old 
neighborhoods, which have become collapsed areas after 
industrial production, are transformed into places where cultural 
production and consumption take place.
We see the cultural centers of old factories all around the world, 
recreation areas of big harbors, workshops turned into museums 
and re-functionalized. In a sense, historical neighborhoods, 
bazaars and textures that have been abandoned to their fate 
in the past are reviving to reflect the original identity of the cities 
and support tourism and service activities. In the past, cities 
competed with the number of factories and harbors they owned, 
and today universities, museums, art and cultural centers, 
festivals they host, qualified public spaces and design power 
are becoming indicators of urban development. After the 
globalization, metropolises are trying to differentiate / create 
brand value by reflecting authentic identities while making big 
investments in order to protect their historical places and civilian 
architectures.
Turkey also affects the culture-oriented transformation of the 
new city policy. We see that the old industrial areas in Istanbul 
are re-functionalized to support the tourism and cultural 
infrastructure, the city center gains value with the services of 
culture again, and creative sectors have gained a significant 
place in the city economy. However, culture-oriented 
transformation has changed not only metropolises like Istanbul 
but also the mien of small and medium-sized cities in Anatolia 
in the last 30 years. We can easily see the competition between 
cities on a global scale among Anatolian cities on a regional 
scale. We see that the bazaars, which were based on craft 
production in the past, have been revived for tourism with 
boutique productions and services, street rehabilitation projects 
have been tried to create to spaces that reflect the original 
identity of the city, and that restoration of centers that will support 
cultural development have become the flag projects of the 
municipalities.
The conception aimed at rebuilding the idealized “unique/
authentic/historical/traditional” identity of the city has become 
widespread. Altındağ/Hamamönü in Ankara, Çarşı and Bey 
neighborhood in Gaziantep, Tepebağ in Adana, Kaleiçi in 
Antalya, and Odunpazarı in Eskişehir are among the leading 
examples within this context. With the spread of air transport, 
tourism is not only collected in certain centers but even in small 
cities; it is becoming a sector that can affect the economy. Kars, 
located in Turkey’s far end, is one of the best examples in lifting 
up this tourism movement over its original identity values in 
recent years. When we talk about culture-oriented transformation 



görüyoruz. Kentin idealize edilmiş “özgün/ otantik/ tarihi/ ge-
leneksel” kimliğini yeniden inşa etmeyi amaçlayan bu yakla-
şım yaygınlık kazanmış durumda. Ankara’da Altındağ/Hama-
mönü, Gaziantep’te Çarşı ve Bey Mahallesi, Adana’da 
Tepebağ, Antalya’da Kaleiçi, Eskişehir’de Odunpazarı        
Bölgesi bu kapsamda önde gelen örnekler arasında sayıla-
bilir. Hava taşımacılığının yaygınlaşması ile turizm artık sa-
dece belirli merkezlerde toplanmayıp, küçük kentlerde bile 
ekonomiye etki edebilen bir sektör haline gelmiş durumda.  
Türkiye’nin en doğusunda bulunan Kars’ın son yıllarda özgün 
kimlik değerleri üzerinden ayağa kaldırdığı turizm hareketi, 
bunun en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir. 
Kent politikalarındaki kültür odaklı dönüşümden bahseder-
ken, öncelikle “hangi kültür?” sorusunu yöneltmek gerekiyor. 
Daha sınırlı bir tanımla, kültürü; yerelin özgün kimliğini yan-
sıtan somut  ve somut olmayan değerler bütünü olarak         
betimleyebiliriz.
Bu bağlamda hiç kuşkusuz ilk akla gelen konular; tarihi         
dokuların ve geleneksel değerlerin korunması olacaktır. Keza 
1970’lerden itibaren gerek dünyada gerekse ülkemizde kültür 
ve koruma politikaları iç içe geçmiş kavramlar olarak karşı-
mıza çıkıyor. Klasik anlamda korumanın hedefini “Kentteki 
anıtsal binalar” oluştururken; bugün çağdaş koruma pratiği 
“kent kültürünün” devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Bu ba-
kımdan kentin korunması sadece tarihi binaların korunma-
sından öte; bu binaları yaşatacak sosyal ve ekonomik dina-
miklerin korunmasını gerektiriyor.  Koruma, kültür politikala-
rından bağımsız, restorasyon odaklı bir imar faaliyeti olarak 
ele alındığında, korunmuş kent dokuları genellikle sadece 
turizm faaliyetlerine hizmet eden açık hava müzelerine         
dönüşüyor. Kültür odaklı bir koruma sadece hediyelik eşya-
ların satıldığı, butik merkezler üretmeye değil, kentin sosyal 
ve ekonomik gelişiminin aracı olmaya da hizmet edebilmelidir. 
Türkiye’de kimi zaman koruma ve gelişimin birbiri ile zıt       
kavramlar olarak ele alındığı, korumanın ekonomik kalkın-
manın önünde bir engel gibi görülebildiği dönemler yaşan-
mıştı. Öte yandan kent yaşamını bütüncül bir şekilde canlan-
dırmayı amaçlayan kültür odaklı bir kentsel müdahale 
pratiğinde koruma, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da araç-
larından biri haline gelmiş durumda. Bu bağlamda kentsel 
korumanın, gelişim karşıtı bir seçim değil, aksine sürdürüle-
bilir kalkınma için anahtar bir değer olduğunun altı çizilmelidir.  
“Hangi kültür?” sorusuna daha geniş bir perspektiften bakıl-
dığı zaman, kültür kentin kolektif üretim ve yaşam biçiminin 
tamamını tanımlar. Kent, sosyal ve ekonomik kolektif insan 
faaliyetlerinin mekansal ürünüdür. Burada kolektif üretimden 
kastedilen; kültür üretiminin, kentin tüm bireylerinden başla-
yıp, yaygın kurumlarına kadar hep birlikte, yaşamın içinde 
kendiliğinden gelişerek yapıldığıdır. Atölyesinde resim yapan 
sanatçı, eğitim veren ilkokul öğretmeni, kahvehanede oturup 
tartışan mahalleli, genç küçük girişimcilerden başlayıp, semt 
dernekleri, üniversiteler, ulusal STK’lara kadar, kenti oluşturan 
tüm bireyler ve topluluklar kolektif kültür üretiminin bir parça-
sını oluşturuyor. Burada kültür; kent yaşamına dair normların, 

in urban policies, we should first ask the question “which 
culture?” In a more limited definition, we can describe culture 
as a set of structured and intangible values that reflect the 
original identity of the place and the local. Without a doubt, the 
first thing that comes to mind is the preservation of historical 
textures and traditional values. Likewise, since the 1970s, 
cultural and conservation policies have emerged as intertwined 
concepts both in the world and in our country. “Monumental 
buildings in the city” constitute the aim of classical protection; 
today, contemporary conservation practice aims to ensure the 
continuity of “city culture”. In this respect, the protection of the 
city is more than just the protection of historical buildings; it 
requires the protection of social and economic dynamics that 
will keep these buildings alive. When conservation is considered 
as a restoration-oriented zoning activity independent of cultural 
policies, preserved urban textures often turn into open-air 
museums that serve only tourism activities. A cultural-oriented 
conservation should serve not only to produce boutique centers 
where souvenirs are sold, but also to serve as a means of social 
and economic development of the city. In our country, there 
were times when protection and development were considered 
as opposing concepts and protection could be seen as an 
obstacle to economic development. On the other hand, 
conservation becomes one of the tools of economic and social 
development in a culture-oriented urban intervention practice 
aiming to revive the city life in a holistic way. In this context, it 
should be underlined that urban conservation is not an anti-
developmental choice, but a key value for sustainable 
development.
When we look closer to the question “which culture?”, it defines 
the whole city’s collective production and lifestyle. The city is 
the spatial product of social and economic collective human 
activities. Collective production means; culture production, 
starting from all the individuals of the city, to the common 
institutions all together, is done by developing in life itself. The 
artist, the elementary school teacher, the artist who paints in 
his workshop, all the individuals and communities that form the 
city, starting with the neighborhood, young small entrepreneurs 
who sit at the coffeehouse and discussing with the neighborhood 
associations, universities and national NGOs, they all form part 
of the collective culture production. Culture here is considered 

THEMATIC DOSSIER: LOCAL CULTURE   |
TEMATİK DOSYA: YEREL KÜLTÜR

22 | 



 | 23

geleneklerin, ekonomik üretimin ve sosyal ağları örme biçim-
lerinin bir bütünü olarak ele alınıyor. Bu bakımdan kent kültü-
rüne dayalı bir kent politikası, öncelikle kolektif yaşam pratiği 
ve pratiğin mekansal iz düşümlerini sürdürmeyi amaçlar. 
Kültürün daha geniş bir ifade ile ortaya konan bu tanımı, kent-
lerin yönetişim biçimlerini ve yerel yönetimlerin sorumluluğu-
nu da yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. Kültür üretimi, 
sanayi ya da tarım üretiminin aksine, doğası gereği merkezi-
leştirilemeyecek bir süreci kapsıyor. Bu merkezi olmayan 
kolektif üretim sürecinde, yerel yönetimlerin rolü de projelen-
dirmek ve inşa etmekten ziyade paydaşlar arasında köprüler 
kurmak ve tabandan demokrasinin organlarını; sivil inisiyatifin 
gelişimine imkan verecek modelleri hayata geçirmek olmalı-
dır. Sivil inisiyatifin geliştirilmesi ile ifade edilmek istenen, ko-
lektif hareket etme kapasitesinin arttığı ve kentlinin yerelde 
yaşadığı mekânla ilgili sorumluluk almasına imkan tanıyan 
kurumsal alt yapının tesisidir. Yani belirli bir alanda yaşayan-
ların, yerel kaynaklarını topluluğun ortak yararına yönelik 
kullanmak üzere mobilize olabilme gücüdür. Kent toplumu ne 
kadar etkileşim içindeyse, kolektif kültür üretimi o denli arta-
caktır. Bu noktada yerel yönetimin söz konusu etkileşim alan-
larını tesis etme sorumluluğu doğmaktadır. Nitelikli kamusal 
mekanlar, ortak üretim merkezleri, insan odaklı kentsel tasa-
rım, karşılaşma ve etkileşime imkan tanıyan sosyal donatılar; 
kültürün geliştiği ortak insan faaliyetine olanak veren iklimi 
sağlar.
Bunun da ötesinde, sürdürülebilir kültür politikalarının tesisi 
için, yerel yönetimlerin kurumlar ve paydaşlar arasında köprü 
kurma sorumluluğu da bulunmaktadır. Ulusal ya da uluslara-
rası sivil toplum ile mahalli ölçekte bir derneği, mekânsal     
sorunları olan bir alanın yaşayanları ile o konuda uzman aka-
demik yapıları, yoksul topluluklarla sosyal projeler geliştiren 
platformları, tarihi binaların onarımı için koruma fonu sağlayı-
cıları ile mülk sahiplerini buluşturmak; bu paydaşlar arasında 
bağlar kurmak, önerilebilecek basit örnekler arasında. Bura-
da yerel yönetimin rolü, sivil toplumun kendi dinamikleriyle ini-
siyatif alabileceği köprüleri kurarak, kültürü üreten sivil kapa-
siteyi geliştirmeye aracılık etmek olacaktır.
Bu yüzden kentsel ölçekte sürdürülebilir kültür politikaları, 
sadece tarihi alanların korunması veya kültür/sanat etkinlik-
lerinin düzenlenmesi değil; kolektif kültür üretimini destekle-
yecek yaşam kalitesinin ve sivil toplum organizasyonun ku-
rulması olarak ele alınmalı.  
Kentlerin kültür odaklı dönüşümü, içinde bulunduğumuz coğ-
rafya için geleceğe yönelik yeni fırsatlar sunuyor. Kadim bir 
tarih ve zengin bir kültür mirasına, özgün kültürel değerlere, 
ayrıca güçlü bir informal sivil toplum dinamizmine sahip bu 
coğrafya, kültürel anlamda eşsiz bir birikimi toplumsal gelişi-
me dönüştürme potansiyelini halen koruyor. İçinden geçtiği-
miz bu dönüşüm sürecinde, işbirliğine dayalı paylaşımcı yeni 
kent rejimlerini kurmak, yüksek yaşam kalitesine sahip özgün 
kamusal mekanları oluşturmak ve ortak insan faaliyetini etki-
leşim köprüleriyle tetiklemek; herkes için kapsayıcı, sürdürü-
lebilir bir kalkınmanın anahtarı haline geliyor.  

as a whole of the norms of urban life, traditions, economic 
production and our ways of connecting social networks. In this 
respect, an urban policy based on urban culture primarily aims 
to continue the collective life practice and spatial projections of 
the practice.
This broader definition of culture also requires rethinking the 
forms of governance of cities and the responsibility of local 
governments. Cultural production, unlike industrial or agricultural 
production, involves a process that cannot be centralized by 
nature. In this decentralized collective production process, the 
role of local governments is to build bridges between 
stakeholders rather than to project and build, and the organs 
of grassroots democracy; to implement models that will allow 
the development of civil initiative. What is meant by the 
development of the civil initiative is the establishment of the 
institutional infrastructure that increases the capacity to act 
collectively and enables the citizen to take responsibility for the 
place where he lives in the local area. In other words, it is the 
power of people living in a certain area to mobilize their local 
resources for the common good of the community. The more 
interacted urban society is, the greater the production of 
collective culture. At this point, the responsibility of local 
government to establish these areas of interaction arises. 
Qualified public spaces, common production centers, human-
scale urban design, social facilities that allow encounter and 
interaction; it provides a climate that allows common human 
activity in which culture develops.
Furthermore, local governments have the responsibility to 
bridge the gap between institutions and stakeholders for the 
establishment of sustainable cultural policies. Bringing together 
a national or international civil society and a local association, 
the inhabitants of an area with spatial problems, specialized 
academic structures and platforms that develop social projects 
with poor communities, protection funders and property owners 
for the restoration of historic buildings; are simple examples that 
can be proposed. Here, the role of local government will be an 
intermediary focus on developing civil capacity that produces 
culture by building bridges where civil society can take initiatives 
with its own dynamics.
For this reason, sustainable cultural policies on an urban scale 
are not only about preserving historical sites or organizing 
cultural / artistic activities; we should consider the establishment 
of the quality of life and civil society organization that will support 
the production of collective culture.
The culture-oriented transformation of cities offers new 
opportunities for the future in our geography. This geography, 
which has an ancient history and rich cultural heritage, unique 
cultural values, and strong informal civil society dynamism, still 
maintains its potential to transform a unique cultural accumulation 
into social development. In this process of transformation, we 
set up collaborative new urban regimes, create unique public 
spaces with high quality of life, and trigger common human 
activity through interaction bridges; it is becoming the key to 
inclusive, sustainable development for all.
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 Sayın Başkan, akademik kariyerinizin yanı sıra spor-
dan ulaşıma pek çok alanda tecrübelerinizin olduğunu 
biliyoruz. Merkezi yönetimde de görevler aldınız. Tüm 
bu deneyimlerinizin belediye başkanlığınıza yansıması 
nasıl oldu? 
Günümüz dünyasında, yerel yönetimler kelimenin tam an-
lamıyla şehirlerin yönetimi için mikro hükümetleri temsil et-
mektedir. Bugün Amman, 4 milyondan fazla nüfusunun yanı 
sıra, siyasi etkenler ve güvenlik sahasındaki istikrarı, sosyal 
ve kültürel anlamdaki açık görüşlülüğü sebebiyle Arap coğ-
rafyasının önde gelen şehirlerinden biri olarak kabul edil-
mektedir.  Bu açıdan bakıldığında; Amman Büyükşehir Be-
lediye Başkanı şehrin muhtelif sorunlarıyla birlikte yaşamın 
her detayı ile ilgili geniş bir bilgiye sahip olmalıdır çünkü 
belediye, Amman şehrine hizmet etmek ve hem kent sakin-
lerinin hem ziyaretçilerin hayatını kolaylaştırmakla mükellef-
tir. Bulunduğum görev için daha önce yerel yönetişim ala-
nında yaptığım çalışmalardan ve Amman özelindeki 
deneyimlerimden faydalandım. Konsey üyeliği ve Belediye 
Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde onur duyarak hizmet 
ettim. Fakat benim açımdan önemli olan husus, farklı alan-
ları birbirine bağlama kabiliyetini bu deneyimlerimle kazan-
mış olmak. Kentin örgütsel yapısına dair çalışmalar, toplu-
mun kalkındırılması arzusuyla alakalı; çevre koruma ve halk 
sağlığı konuları, toplu taşıma sistemini ve altyapıyı iyileştir-
me arayışlarıyla el ele gitmekte. 

 Sayın Shawarbeh, dünyanın en eski yerleşim yerle-
rinden biri olan ve Ayn Ghazal Sit Alanı, Al-Harrana Sa-
rayı, Antik Roma Tiyatrosu gibi pek çok tarihi alana ev 
sahipliği yapan Amman’da belediye başkanlığı görevini 
yürütüyorsunuz. Bu manada belediye hizmetlerinde 
kültür ve mirasa yönelik çalışmalarınız nelerdir?
Amman Büyükşehir Belediyesi birkaç yıldır Amman’daki 
evlerin ve miras alanlarının korunması için gerekli olan mev-
zuatın geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmalar yürüt-
mekte. Belediyemizin başarılarını düşündüğüm zaman bu 
konuyla ilgili herhangi bir endişe taşımıyorum. Bunun yanı 
sıra, Amman’ın somut olmayan kültürel mirasını korumak 
için kültürel etkinlikler aracılığıyla Belediyemizin yaptığı ça-
lışmaları da eklemek istiyorum. Amman Büyükşehir Beledi-

AMMAN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI 
DR. YOUSEF AL-SHAWARBEH ILE

RÖPORTAJ

INTERVIEW WITH DR. YOUSEF 
AL-SHAWARBEH, MAYOR OF AMMAN

  Distinguished Mayor, we know that you have experien-
ce in many fields, from sports to transportation, as well as 
your academic career. You also took part in central admi-
nistration. How did all your experiences reflect on your role 
as Mayor of Amman?
Today, the local government in the world represents literally 
micro-governments for the management of cities. Today, Am-
man is considered as one of the most prominent cities in the 
Arab geography due to its population of more than four million, 
as well as factors of political and security stability and cultural 
and social openness. From this point of view, the Mayor of 
Amman must have a wide knowledge of the various issues of 
the city and the details of its life, because the municipality is 
responsible for serving the city of Amman and facilitating the life 
of its residents and visitors. For my duty, I benefited from my 
previous studies in local governance and my studies on Am-
man. I have served with honors in positions such as Council 
member and Deputy Mayor. But from my point of view, it is 
important to link these tasks to different issues. In this way, 
studies on urban structuring, the desire for development of the 
community, environmental protection problems and public he-
alth continue in parallel with the search for improving the city’s 
public transport and infrastructure.
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yesi, kitap yayınlarının ve kültürel programlarının yanı sıra, 
modern ve geleneksel şarkılar aracılığıyla Amman Müzik 
Kütüphanesi’ne ilham veren şarkıcılar ve müzisyenlerden 
oluşan bir grup kurdu. Son yıllarda Başkanlık, farklı yaş 
gruplarının davranışsal değerlerine ilişkin kültürel ürünler 
aracılığıyla toplumun kültürel profilinin kültürel kalkınmaya 
dönüşmesi için çaba harcamaktadır. Amman şu anda Arap 
kardeş şehirleri arasında bu alanda öncü bir rol üstlenmiştir. 
Amman, 2015 yılında itibarlı bir uluslararası ödül olan 
UNESCO Eğitim Şehirleri Ödülü’nü alan ilk Arap şehri ol-
muştur. Belediye turizmi canlandırma noktasında; sektörde-
ki çeşitli kurum, kuruluş ve hizmet sağlayıcılarla işbirliği 
yapmanın yanında, birçok hizmeti doğrudan sunarak turizmi 
destekleyecek bir altyapı sağlamada da başat bir rol üstle-
niyor. Amman’daki turizmi ve arkeolojik alanları kalkındırmak 
için özellikle Haşimi Plaza’da turist ve eğlence tesisleri ku-
ruyoruz. Bunun yanı sıra Amman’ın yıllık gündeminde altı 
çizilen Amman Yaz Festivali, Amman’ın yıllık etkinlikleri, 
ulusal gün kutlamaları ve resmi etkinlikler gibi turizm ve din-
lence programlarını yürütüyoruz. Jerash Festivali ve Fehe-
is Festivali de dâhil olmak üzere, sadece Amman’da değil, 
Krallık genelinde çeşitli kültürel ve sanatsal festivaller dü-
zenliyoruz. Amman Büyükşehir Belediyesi’nin muhtelif mü-
dürlüklerinin ortaklığında kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
organizasyonunu yapıyoruz. 
Turizm sektörünün gelişmesinde rol oynayan kuruluşlarla 
ortaklıklar kurmak ve Amman’da turizmi teşvik etmek için 
Ürdün’deki çeşitli toplulukların selamet içinde bir arada ya-
şamasını destekte bulunan elçilikler ve diplomatik misyon-
larla işbirliği içinde etkinlik düzenleme ve geliştirme nokta-
sında destek konferansları aracılığıyla ortaklıklar kuruyoruz.  
Ürdün kültürünün tanıtımını yapmak ve tanıtımına katkıda 
bulunan uluslararası etkinliklerde belediyemizin ve diğer 
Ürdünlü grupların katılımını koordine ediyoruz.

 Mr. Shawarbeh, you are the Mayor of Greater Amman 
Municipality, one of the oldest cities in the world. Amman 
is home to many historical sites such as Ain Ghazal, the 
Al-Harran Palace and the Roman Amphitheater. In this 
sense, what are your activities as Greater Amman Muni-
cipality in the fields of culture and heritage?
Greater Amman Municipality has been working on the de-
velopment and implementation of legislation for the prote-
ction of homes and heritage sites in Amman for several 
years. When I think about the success of our secretariat, I 
do not have any worries about this issue. In addition to this, 
I would like to add the activities of our municipality to pre-
serve the intangible cultural heritage of Amman through its 
cultural activities. Greater Amman Municipality, together 
with publications and cultural programs, has formed a 
group of singers and musicians that inspire the Amman 
Music Library through modern and traditional songs. In 
recent years, the municipality has been making efforts to 
transform the cultural profile of society into cultural deve-
lopment through cultural products relating to the behavio-
ral values   of different age groups. Amman currently plays 
a leading role in this area among the Arab sister cities. 
Amman was the first Arab city to receive the prestigious 
UNESCO Educational Cities award in 2015. It is the main 
objective to manage the cultural unit of the Arab Towns 
Organization, which aims to develop cultural elements in 
more than 500 cities and to convey the successful cultural 
work of Amman. The municipality also plays a major role 
in activating the tourism movement, providing infrastructu-
re, supporting tourism through the services provided in the 
city and in addition to tourism partnerships, tourism servi-
ce providers, boards and institutions related to the tourism 
sector. The municipality offers its role in the field of tourism 
at two levels. In order to increase the tourists in Amman 
and to develop historical sites; especially in Haşimi Plaza, 
we establish tourist and entertainment facilities. In addition, 
we implement tourism and recreational programs such as 
the Amman Summer Festival, Amman’s annual events, 
national day celebrations and official events, which are 
highlighted in Amman’s annual agenda. We organize va-
rious cultural and artistic festivals not only in Amman but 
also throughout the Kingdom, including Jerash Festival 
and Feheis Festival. We organize cultural and artistic 
events in partnership with various departments of Greater 
Amman Municipality.
To establish partnerships with organizations that play a role 
in the development of the tourism sector and to promote 
tourism in Amman: Contributing to promoting the common 
life and security of various communities in Jordan; we co-
operate with embassies and diplomatic missions in Jordan 
to form partnerships through support conferences to orga-
nize and develop events. We coordinate the participation 
of our municipality and other Jordanian groups in interna-
tional events in order to promote the culture of the country.
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 Bugün küresel gündemde yer alan konulardan biri 
de dirençli şehirler. Bildiğimiz üzere Amman da 100 
Dirençli Şehir Ağı’nda. Hâlihazırda konuyla ilgili stra-
tejik planınızı hazırlamış durumdasınız. Amman’ı di-
rençli şehir yapan özellikleri nelerdir? Amman günü-
müzde şehirlerin karşı karşıya kaldığı göç, iklim 
değişikliği gibi pek çok konuyla nasıl başa çıkıyor? 
Amman, kadim zamanlardan bu yana dirençliliğini koru-
du. Deneyimlediği tüm koşullar ve göçlerle başa çıkabildi. 
Bugün ise ulusal birlik şemsiyesi altında bir çeşitlilik şeh-
ridir, tıpkı kadim tarihinde olduğu gibi: Kardeşçe sevginin 
şehri Philadelphia [Amman’ın antik adı].
Amman, kenti ve kentin toplumsal dokusunu güçlendir-
mek için, bölgedeki önemli şehirleri de göz önüne alarak, 
“Dirençli Amman” stratejisini geliştirmiştir. Kentin karşılaş-
tığı zorluklar ve zorlukların şehrin dirençliliğine ve bu zor-
luklarla başa çıkacak planların geliştirilmesine etkisi; stra-
tejinin, hareketliliğe ve dayanışmaya odaklandığı ve 
sürdürülebilir bir şehir inşa etmek için yeniliği teşvik ettiği 
noktadır. Şehrin iklim değişikliğine uyum ve bununla mü-
cadele kapasitesini iyileştirmenin yanında hizmet sunu-
munu ve kaynak korunmasını dengeleyen sürdürülebilir 
bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.
Bu bağlamda, Amman şehri, 2050 yılına kadar karbonsuz 
olmasını taahhüt ettiği İklim Değişikliği İcra Planı’nı baş-
lattı. Bu hedeflere ulaşmak için takip edilmesi gereken 
proje ve politikaların bir listesini çıkardı.
Dirençlilik stratejisi, sosyal dokuyu iyileştirme ve uyumu 
sürdürme ve herkese istihdam olanaklarına erişim sağla-
mak gibi konular içerir. Stratejiye dâhil olan gruplar ara-
sında göçmenler ve mülteciler bulunmaktadır. Amman, 
bütün sakinlerine ayrım yapmadan hizmet veren kucak-
layıcı bir şehir olmak için sosyal uyum politikaları uygula-
makta, sosyal adalet ve insan haklarını temin etmektedir. 
Bu nedenle, kentin tüm sakinleri, Amman Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağlanan hizmetlere ulaşımda, ya-
şama ve dolaşım hakkına sahip olmada hiçbir ayrımcılığa 
maruz kalmamaktadır ki bu da insanların aidiyet duygu-
sunu arttırmakta ve şehri güçlendirmektedir.

 Amman Büyükşehir 
Belediyesi olarak oldukça 
şeffaf bir yönetime sahip-
siniz. Bütçelerinizi, planla-
rınızı kent sakinleri ile pay-
laşıyorsunuz. Bu durum 
vatandaş ile iletişiminize 
nasıl yansıyor? Bir hukuk-
çu olarak yerel yönetimle-
rin şeffaflığı ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz?  
Şeffaflık, halkın katılımı ve 
hesap verebilirlik, etkin ve 
sorumlu yönetimin temel 

 One of the issues on the global agenda is urban  resi-
lience. The city of Amman is listed in the “100 resilient ci-
ties” network. You have prepared your strategic plan on 
this issue. What characteristics make Amman a resilient 
city? How does Amman deal with migration, climate chan-
ge, and other issues facing cities today?
Amman has been a resilient city because of its people since 
ancient times. It was able to deal positively with all the experien-
ced circumstances and migrations, until it becomes today a city 
of diversity in the framework of the national unity, just as in its 
old history the city of fraternal love: Philadelphia, which is its old 
name. In order to deepen our knowledge of the global model 
mechanisms to deal with the shocks and pressures which cities 
are facing today’s, which are characterized by population growth 
and climate change, to consolidate and fortify our city, Amman 
has been selected from the 300 cities to join the network of “100 
resilient cities”. The Age of Cities had took the city of Amman to 
the need to formulate future plans on solid scientific foundations 
that will increase its progress, prosperity, the comfort of its resi-
dents and visitors over the coming years, culminated by launc-
hing the strategy of “fortify Amman”, aiming to make Amman a 
city that looks forward improving mobility, connectivity and en-
couraging innovation to build a sustainable city.
As well as strengthening the city’s capacity to fight against and 
adapt to climate change, including keeping the city commit-
ments which were made at the UN Climate Change Conferen-
ce (COP21) in Paris and continuing work with the Climate 
Change Leadership Cities (C40) to protect the environment and 
reduce the impact of climate change on our city. These actions 
aim to contribute to the creation of new jobs and support the 
national economy and enhance the welfare of citizens.
Greater Amman Municipality has developed an operational plan 
for climate change 2050: an integrated plan has been prepared 
to include all the initiatives undertaken by the city to reduce the 
impacts of climate change and adapt it to improve air quality, 
protect natural resources, environmental laws and their imple-
mentation and cooperation with other institutions, such as uni-
versities and non-governmental organizations. This plan also 
includes which support the 
city needs from the instituti-
onal bodies and the neces-
sary policy adjustments to 
leverage resources and ac-
hievements.

 Greater Amman Muni-
cipality is characterized 
by highly transparent ma-
nagement. You are sha-
ring plans and budget 
information with the city’s 
residents. What is the im-
pact of this point on your 
communication with the 
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taşlarıdır. Kaliteyi yükselterek ve stratejik hedeflerin ve 
kilit performans göstergelerinin kullanımını artırarak so-
nuç odaklı bütçelemeye güvebiliriz.
Ayrıca Amman, hizmetlerini geliştirerek şeffaflığı arttırma-
ya çalışıyor, çünkü şehir ve vatandaşların aldığı hizmet-
leri olumlu yönde etkileyecek yasal düzenlemelerin geliş-
tirilmesine dayanan, Majesteleri II. Kral Abdullah’ın 
yönergelerine uygun olarak net bir stratejik plan hazırlan-
mıştır. Amman Büyükşehir Belediyesi’nin iç yapısının ye-
niden düzenlenmesi, elektronik dönüşüm projesinin uy-
gulanması ve 2020 sonuna kadar tam elektronik 
hizmetlere ulaşma prosedürlerinin yeniden yapılandırıl-
ması, aynı zamanda hizmet verememe durumunda va-
tandaşlara itiraz ve şikâyetlerde bulunma hakkı verme 
gibi düzenlemeler yapılacaktır.
Yeni sistem, bir denetçinin “sağlık ve profesyonel denetim 
müfettişi” adı altında çok yönlü denetimler gerçekleştir-
mesini sağlamak için örgütsel, çevresel ve sağlık boyut-
larına sahiptir. Sistem, prosedürleri basitleştirmeyi ve 
sağlık ve profesyonel denetim sürecini standartlaştırmayı 
amaçlamaktadır. Çalışma, bir plan ve zaman çizelgesine 
uygun olarak, işletmelerin denetimlerinin önceden plan-
lanması ve tüm prosedürlerin doğrudan alınmasına uygun 
olarak geliştirilmiştir.

 Son olarak; 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek UCLG-MEWA Kongresi’ne ev sahipliği 
yapacaksınız. Bu tür uluslararası faaliyetlerin Amman 
üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Am-
man Büyükşehir Belediyesi’nin UCLG gibi uluslara-
rası teşkilatlar ile olan ilişkisini okurlarımızla paylaşır 
mısınız?
Amman, çevre, sosyal içerme, kültür, turizm ve diğer alan-
larda düzenli toplantılara ve teknik atölyelere aktif olarak 
katılmaya isteklidir. Amman Büyükşehir Belediyesi aynı 
zamanda UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi’nin Baş-
kanlığını ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin Eş        
Başkanlığını yütütmektedir.
Amman, Akdeniz İller Arası Göç Projesi’ne Beyrut, Liz-
bon, Lyon, Madrid, Tangier, Torino, Tunus ve Viyana 
kentleriyle birlikte katılmaktadır. Projenin ortakları Bir-
leşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABI-
TAT) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği Ofisi (UNHCR). Proje, kentin göçmenlik dosyalarının 
ve öncelikli belgelerin üretilmesiyle yerel bağlamda dik-
kat çekmiştir. Projenin ana hedefi kent düzeyinde göç 
yönetişiminin iyileştirmektir. Bu proje Uluslararası Göç 
Politikası Geliştirme Merkezi tarafından denetlenmekte-
dir.
Bu yıl Temmuz ayında 6. UCLG-MEWA Kongresi’ne ev 
sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Amman’ın 
Kongre’ye ev sahipliği yapması, kentlerin gelişiminde ve 
ilerlemesinde kilit unsur olan sürdürülebilir kalkınmanın 
hedeflerine ulaşmak için ortak çabalara yeni bir katkıdır.

citizen? What do you think as a lawyer, about the trans-
parency of local administrations?
Transparency, public participation, and accountability are the 
cornerstones for effective and responsible management, and 
we rely on results-oriented budgeting by developing quality 
and improving the use of strategic objectives and key perfor-
mance indicators.
Amman is also working to enhance transparency through the 
development of its services, as it prepared a clear strategic plan 
based on the development of legislation, which will positively 
affect the service of the city and its citizens, in accordance with 
the directives of His Majesty King Abdullah II. It is aimed to 
re-arrange the internal structure of Greater Amman Municipality 
by implementing the electronic transformation project and re-en-
gineering its procedures to reach full electronic services by the 
end of 2020, in addition to giving citizens the right to object and 
to submit complaints in case of failure to provide services.
The new system has organizational, environmental and health 
dimensions in order to enable an inspector to carry out multi-
disciplinary inspections under the name of “inspector of health 
and professional supervision”. The system aims at simplifying 
the procedures and standardizing the health and professional 
inspection process. Work has been carried out in accordance 
with a plan and timetable, and a clear track and documenta-
tion of the inspection process to reduce the condition, and 
randomness of the inspections through the pre-planning of 
inspections of the establishments and taking all procedures 
directly.

  Finally, you will be hosting the 6th UCLG-MEWA Cong-
ress, to be held on 9-10 July 2019. What is the importan-
ce of such international events for Amman? Can you 
share the relationship between Amman Municipality and 
UCLG, with our readers?
Amman is keen to participate actively in regular meetings and 
technical workshops in areas of environment, social inclusion, 
culture, tourism and others. Amman is the President of the 
UCLG-MEWA Committee on Smart Cities and Co-President 
of the UCLG-MEWA Committee on Social Inclusion.
Amman is also participating in the migration project between 
the Mediterranean cities with 8 other cities, Beirut, Lisbon, 
Lyon, Madrid, Tangier, Turin, Tunisia and Vienna which is sup-
ported by the EU and UCLG and with the UN-Human Settle-
ments Program (UN-HABITAT) and the office of the UNHCR 
as an associate partner. It has deepened the local framework 
of each city by making files on migration and priority papers 
in each city, aiming to improve migration governance at the 
local level. The project is supervised by a consortium, led by 
the International Center for Migration Policy Development.
We are proud to host the 6th UCLG-MEWA Congress in Am-
man in July this year. Hosting the Congress is a new addition 
to the joint efforts to achieve the goals of sustainable develop-
ment, which are a key element in the development and prog-
ress of cities.
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UCLG-MEWA’nın tematik alanlarda kurduğu ko-
mitelerden ikisi olan Kalkınma İşbirliği ve Kent 
Diplomasisi Komitesi ile Çevre Komitesi’nin üye-
leri 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Filistin’in  
Ramallah kentinde bir araya geldi. Komite idari 

toplantılarının yanı sıra tematik oturumlarla da zenginleşen 
toplantıda; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden iklim deği-
şikliği ile mücadeleye, kent diplomasisinden çevresel kentsel 
dirençliliğe kadar farklı alanlarda pek çok konu ele alındı. 2017 
yılında Filistin’in Nablus kentinde gerçekleştirilen                              
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Komite Toplantıları’nın ar-
dından, Filistin’deki üyelerin yoğun katılımı ile farklı bir plat-
formda tekrar bir araya gelindi. 
Ramallah Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve UCLG-MEWA’nın 
2016-2019 Dönemi Eş Başkanlığı’nı yürüten Filistin Yerel 
Yönetimler Birliği’nin (APLA) koordinasyonunda gerçekleşti-
rilen program, 15 Nisan 2019 tarihli Açılış Oturumu ile başla-
dı. Ramallah Belediye Başkanı ve aynı zamanda APLA  
Başkanı Musa Hadid, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman, Filistin Çevre Kalitesi İdaresi Başkanı Adala Al Atireh, 
Ramallah ve El Bireh Valisi Laila Ghannam ile Türkiye Cum-
huriyeti Kudüs Başkonsolosluğu’nun katılımı ile gerçekleşti-
rilen program; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve 
üniversitelerden çok sayıda temsilciye ev sahipliği yaptı.   
Programın açılışında konuşan ev sahibi Ramallah Belediye 
Başkanı Musa Hadid, özellikle kent diplomasisi ile çevre ko-
nusunun bir araya getirildiği program kapsamında; artan nü-
fus ile birlikte oluşacak çevresel zorluklarla başa çıkmanın ve 
kentlerdeki zorlukların fırsatlara dönüştürülmesinin önemi 
üzerinde durdu. Ülkelerin zorlu koşullar altında dahi kentler 

UCLG-MEWA 
RAMALLAH TOPLANTILARI

UCLG-MEWA 
RAMALLAH MEETINGS

Members of the UCLG-MEWA Committees 
on Development Cooperation and City 
Diplomacy, and Environment, two of the 
committees of UCLG-MEWA established in 
the thematic areas, gathered in Ramallah, 

Palestine, on 15-16 April 2019. In the meeting where 
thematic sessions were held together with committee 
administrative meetings, participants discussed many 
issues including but not limited to Sustainable Development 
Goals, fighting against climate change, city diplomacy, and 
environmental urban resilience.  After the Executive 
Bureau and Committee Meetings held in Nablus, Palestine, 
in 2017, member local governments and relevant 
stakeholders came together again in Palestine with the 
intense participation of Palestinian member municipalities. 
Organized under the auspices of Ramallah Municipality and 
in coordination with the Association of Palestinian Local 
Authorities (APLA), the event started with the opening session 
on 15 April 2019.  Launched with the opening speeches of 
Musa Hadid, Mayor of Ramallah and President of APLA; 
Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary General; Adala Al 
Atireh, President of Palestinian Environment Quality Authority; 
Laila Ghannam, Governor of Ramallah and Al Breh; and 
Consul General of Turkey in Jerusalem, program hosted 
many representatives from local governments, civil society 
organizations, and universities.   
Speaking in the opening session, Musa Hadid, Mayor of 
Ramallah, noted the importance of coping with the 
environmental challenges raised from increasing population, 
and underlined the need for transforming urban challenges 
into opportunities. Mayor Hadid further emphasized that 
countries could achieve significant successes through their 
cities, even these cities suffer under difficult conditions, and 
thus could play a role in international diplomacy.  In the 
opening session, Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary 
General, underscored the contribution of the meeting to the 
visibility of cities in international platforms. Noting that 
Ramallah is the first Palestinian city to join the 100 Resilient 
City (100RC) Platform, Secretary General Duman stated that 
cities with such successes are the source of motivation for 
UCLG-MEWA as an international local government 
association.   
Following the opening session, the administrative meeting of 
the Committee on Development Cooperation and City 
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üzerinden önemli başarılara imza atabileceği ve bu sayede 
uluslararası diplomaside yer alabileceği, genel anlamda Baş-
kan Hadid tarafından vurgulanan hususlar arasında yerini 
aldı. Konuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel Sek-
reteri Mehmet Duman ise düzenlenen toplantının, kentlerin 
uluslararası platformlardaki görünürlüğüne sağladığı katkı 
üzerinde durdu. Özellikle 100 Dirençli Şehir Ağı’na üye olan 
ilk Filistin şehri olan Ramallah’ın bu anlamda öne çıkan bir 
kent olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Duman, bu tür ba-
şarılara sahip kentlerin, bir uluslararası yerel yönetim birliği 
olarak UCLG-MEWA’ya motivasyon kaynağı oluşturduğunun 
da altını çizdi.   
Açılış Oturumu’nun ardından Kalkınma İşbirliği ve Kent Dip-
lomasisi Komitesi’nin idari toplantısına geçildi. Ramallah Be-
lediye Başkanı ve APLA Başkanı Musa Hadid’in başkanlığın-
da yürütülen toplantıda, komitenin faaliyet raporu ve 
programının yanı sıra, üyelik hareketleri de görüşüldü. Tem-
muz ayında Amman’da gerçekleştirilmesi planlanan UC-
LG-MEWA Kongresi evvelinde komiteye ilişkin alınacak ka-
rarlar, üyelerle yapılan istişareler sonucunda neticelendirildi. 
İdari toplantının ardından Komite Başkanı Türkiye Belediyeler 
Birliği’ni temsilen programa katılan Uzman Yunus Biçer tara-
fından “Diplomasinin Tamamlayıcı Öğesi: Kardeş Şehirler” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Kardeş şehir kavramının 
kapsamı, tarihçesi, bileşenleri, yasal prosedürleri, güçlü bir 
ilişki için tesis edilmesi gereken hususlar, iyi uygulama örnek-
leri, Türkiye Belediyeler Birliği’nin süreç içerisindeki rolü,  
Avrupa’daki ve Türkiye’deki kardeş şehir sayıları ve son ola-
rak Filistin ile Türkiye arasında kurulan kardeş şehir ilişkileri, 
genel anlamda sunumun içeriğini oluşturdu. 
Akabinde yapılan tematik oturumlar ise “Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri’nin Uygulanması” konusu ile başladı. Gazeteci 
Sibel Bülay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, 
Ramallah Belediyesi, UN-Habitat, Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Birzeit Üniversitesi’nden temsilciler yer aldı. Panelistler 
tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; 2030 Gündemi’ne 
ilişkin MEWA Bölgesi’ndeki bilinç ve farkındalık düzeyi değer-
lendirilerek, hedeflerin uygulanmasındaki zorluklar ve fırsatlar 
da paylaşıldı. 
Komitenin bir sonraki tematik oturumu ise “Uluslararası İlişki-
lerde Yenilikçi Yöntemler: Kent Diplomasisi” başlığı altında 
gerçekleştirildi. UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim 
Korkmaz tarafından gerçekleştirilen oturumda El Halil Bele-
diyesi, Hollanda Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Be-
lediyesi temsilcileri panelist olarak yer aldı. Kentlerin küresel 
düzeyde etki alanının genişlediği günümüzde; uluslararası 
kalkınma sistematiğinde kent diplomasisinin rolü ve MEWA 
Bölgesi’ndeki izdüşümü, bahse konu oturumda değerlendiril-
di. Kentlerin uluslararası işbirliklerinde yaşadıkları sorunların 
ve sahip oldukları fırsatların paylaşılması da oturumun bir 
diğer amacı oldu. 
Ramallah Programı’nın 16 Nisan 2019 tarihli ikinci günü, 
Çevre Komitesi’nin idari oturumu ile başladı. Ramallah 
Belediye Başkanı ve APLA Başkanı Musa Hadid’in 

Diplomacy started. In the session moderated by Musa Hadid, 
Mayor of Ramallah and President of APLA, committee 
members reviewed the committee report of activities and 
program of activities. They also discussed membership 
issues. Participants also reviewed the committee decisions 
and suggestions prior to the UCLG-MEWA Congress, 
planned to be held in Amman, in July. 
After the administrative meeting, Yunus Biçer, Expert at Union 
of Municipalities of Turkey (UMT), President of the Committee, 
made a presentation titled “Complementary Element of 
Diplomacy:”Sister Cities”. In his presentation, Biçer mentioned 
about the scope of the concept of sister cities, its history, 
components, legal procedures, considerations for stronger 
relations, good practices, the role of UMT in that process, 
number of sister cities from Europe and Turkey, and sister 
city relations between Palestine and Turkey. 
Following this, the thematic session started with the panel on 
“Implementation of the Sustainable Development Goals.” In 
the session moderated by Sibel Bülay, Journalist, 
representatives from Ramallah Municipality, BM Habitat, 
Union of Municipalities of Turkey, and Birzeit University 
addressed the participants.  Panelists discussed the level of 
awareness and knowledge in the MEWA Region as for the 
Agenda 2030, and they shared the challenges and 
opportunities to implement the goals. 
The next thematic session was on “Innovative Forms of 
Conducting International Affairs: City Diplomacy”. In the 
session moderated by Salim Korkmaz, UCLG-MEWA 
General Coordinator, representatives from Al Khalil 
Municipality, Association of the Netherlands Municipalities, 
and Konya Metropolitan Municipality addressed the 
audiences. In the contemporary world where the area of 
influence of the cities expands on a global level, panelists 
discussed the role of city diplomacy in international 
development platform and its projections in the MEWA 
Region. Panelists also shared the challenges and opportunities 
that cities encounter in their international partnerships.  
The second day of the Ramallah Program started with the 
administrative meeting of the Committee on Environment on 
16 April 2019.  Moderated by Musa Hadid, Mayor of Ramallah 
and President of APLA and took place with the active 
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başkanlığında düzenlenen ve üyelerin aktif katılımı ile 
gerçekleşen oturumda komitenin faaliyet raporu ve 
programının yanı sıra üyelik hareketleri ve komitenin bir 
sonraki toplantısı için ev sahibi belediye önerileri de 
görüşüldü. 
Üç farklı alanda düzenlenen tematik oturumların ilki “ İklim 
Değişikliği ile Mücadele” konusu altında gerçekleştirildi. Ra-
mallah Belediyesi Sağlık ve Çevre Şube Müdürü Malvena El 
Jamal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda; 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Filistin Çevre Kalitesi İda-
resi, El Halil Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nden temsil-
ciler, oturuma sunumları ile katkı sağladı. Oturumda genel 
manada; MEWA Bölgesi’nde bulunan kentlerin iklim değişik-
liği ile mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalar, iklim de-
ğişikliği eylem planı hazırlıkları ve bu çalışmaların önemi 
değerlendirildi. 
Çevre Komitesi’nin bir sonraki tematik oturumu, “Çevresel 
Kentsel Dirençlilik: İyi Uygulamalar, Zorluklar ve Fırsatlar” te-
ması altında gerçekleştirildi. Kentlerin iklim değişikliğinin olum-
suz etkileri ile mücadelesinin kentsel dirençlilik teması altında 
değerlendirildiği oturum, UCLG Dünya Teşkilatı’nın Eş Baş-
kanlığı’nı yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Dış İlişkiler 
Uzmanı Fatih Taşdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
Ramallah Belediyesi, Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar İdare-
si, Nablus Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden 
temsilciler, oturumda panelist olarak yer aldı. 
Son tematik oturum; “Çevresel Kaynakların Sürdürülebilir 
Kullanımı” başlığı altında gerçekleştirildi. Başta güneş ve su 
olmak üzere doğal kaynakların etkin kullanım yöntemlerinin 
değerlendirildiği oturumda aynı zamanda katı atıkların geri 
dönüşümünde kullanılan yenilikçi yöntemler de ele alındı. 
Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Jeotermal Kay-
naklı Belediyeler Birliği, El Halil ve Beytüllahim Valilikleri Katı 
Atık Yönetimi Ortak Hizmetler Konseyi, İstanbul Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Filistin Hidroloji Grubu temsilci-
leri, oturumda panelist olarak yer aldı.   
Çevre Komitesi’nin tematik oturumlarının ardından yapı-
lan genel değerlendirme ile program sonlandırıldı. Her iki 
komitenin idari toplantılarında alınan tavsiye kararları, 
UCLG-MEWA’nın Temmuz ayında Amman’da gerçekleş-
tirilecek Kongresi’nde görüşülerek karara bağlanacak.  

participation of committee members, participants reviewed 
the report of activities, and program of activities. Discussion 
on memberships and suggestions for the host municipality of 
the next meeting were also among the issues evaluated. 
Within this context, three thematic sessions were held. The 
first session was on “Taking Action to Fight Against Climate 
Change”. In the session moderated by Malvena Al-Jamal, 
Director of Health and Environment Department of Ramallah 
Municipality, representatives from Turkish Ministry of 
Environment and Urbanization, Palestinian Environment 
Quality Authority, Al-Khalil Municipality, and Selçuklu 
Municipality presented their speeches. Participants shared 
their works towards fighting against climate change, 
preparations for the development of climate change action 
plans and they noted the importance of these efforts. 
The next thematic session was on “Environmental Urban 
Resilience: Best Practices, Challenges, and Opportunities”. 
The session where the works for fighting against climate 
change were evaluated from an environmental urban 
resilience perspective, was moderated by Fatih Taşdemir, 
International Relations Expert at Konya Metropolitan 
Municipality, UCLG Co-President. In the session, panelists 
from Ramallah Municipality, Palestinian Energy and Natural 
Resources Authority, Nablus Municipality, and Şanlıurfa 
Metropolitan Municipality addressed the participants. 
The last session was on “Sustainable Use of Environmental 
Resources”.  In this session, panelists discussed the 
effective use of natural resources, mainly solar and water, 
and also addressed the innovative methods used in the 
recycling of solid wastes. Representatives from Palestinian 
Ministry of Education and Higher Education, Union of 
Municipalities with Geothermal Resources, Palestinian 
Hydrology Group, Joint Services Council for Solid Waste 
Management / Al-Khalil and Bethlehem Governorates, and 
Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI) were 
among the speakers of the session.   
Following the thematic sessions of the Committee on 
Environment, the program was concluded with general 
evaluation. Recommendations taken at the administrative 
meetings of both committees will be discussed and resolved 
by the UCLG-MEWA Congress to be held in Amman in July.  
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UCLG-MEWA continues to review its work with 
the Presidency Council. In this context; Vahap 
Seçer, who was elected as the Mayor of 
Mersin Metropolitan Municipality, the co-
chairman of UCLG-MEWA, and Mayor of 

Yenişehir (Mersin) Abdullah Özyiğit visited UCLG-MEWA 
on June 14th.
Mr. Seçer, who is elected Mayor of Mersin after the 
General Local Elections on 31 March 2019 in Turkey, 
also took over the mission of 2016-2019 term co-chair 
of UCLG-MEWA. Within the scope of the visit, President 
Seçer who met the employees of General Secretariat, 
got information about structure and process of the 
organizational. In this context, Salim Korkmaz, UCLG-
MEWA General Coordination, made a presentation 
introducing the institution. President Seçer was informed 
about the UCLG-MEWA  Congress in Amman, Jordan 
between the dates of  9-10 July 2019. Otherwise, be 
indicated to be an important achievement to the active 
participation of Mersin Municipality of  UCLG-MEWA 
family. President Seçer, who indicated to be a small 
version of Mersin of Turkey, which is currently one of the 
cities facing immigration and in this sence,stated to be 
important policies that will be developed in cooperation 
with organization. In addition to this, President Seçer 
also stated that they want to work with UCLG-MEWA in 
the new period.

MERSIN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE 
BAŞKANI’NDAN ZIYARET

UCLG-MEWA, Başkanlık Divanı ile birlikte ça-
lışmalarını gözden geçirmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda; UCLG-MEWA’nın Eş Başkan-
lığı’nı yürüten Mersin Büyükşehir Belediye-
si’nin başkanlığına seçilen Vahap Seçer ve 

Yenişehir (Mersin) Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 14 
Haziran 2019 tarihinde UCLG-MEWA’yı ziyaret etti. 
Türkiye’de 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli 
İdareler Genel Seçimi’nin ardından Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevine gelen Seçer, UCLG-MEWA’nın 2016-2019 
Dönemi Eş Başkanlığı görevini de devraldı. Ziyaret kapsamında 
Genel Sekreterlik çalışanları ile bir araya gelen Başkan Seçer, 
teşkilatın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda 
UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından 
kurumu tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.  Toplantıda, 9-10 
Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün Amman kentinde 
gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Kongresi hakkında Başkan 
Seçer bilgilendirildi. Ayrıca yeni dönemde de Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’nin UCLG-MEWA ailesi içinde aktif olarak yer 
almasının önemli bir kazanım olacağı belirtildi. Başkan Seçer, 
Mersin’in Türkiye’nin küçük bir versiyonu olduğunu belirterek, 
mevcut durumda göçle karşı karşıya kalan şehirlerden biri 
olduğunu ve bu anlamda teşkilatın işbirliği ile geliştirilecek 
politikaların oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra 
Başkan Seçer ayrıca, yeni dönemde de UCLG-MEWA ile 
çalışmak istediklerini ifade etti. 

VISIT BY THE MAYOR OF MERSIN
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen IREMCON Uluslararası 
Çevre Konferansı, 28-29 Mart 2019 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kamu 
sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
alanında öncü isimlerini bir araya getiren 

programa, UCLG-MEWA Eş Başkanı ve Dannieh Belediyeler 
Birliği Başkanı Mohamed Saadie ile UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman da katıldı.
 Programın açılışında katılımcılara hitap eden 3. IREM-
CON Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Akalp, benzer 
çevre sorunlarına sahip olan Balkanlar, Orta Doğu ve 
Kafkaslar ile ortak kültür ve tüketim alışkanlıklarına sahip 
olunduğunu ifade etti. Bu manada, düzenlenen programın 
ortak kültüre sahip yatırımcıları aynı platformda buluştur-
mak için önemli bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi. 
Açılışta konuşan bir diğer önemli isim ise T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar oldu. 
Sanayicilerin desteklenirken çevre koruma konusunun 
muhakkak ön planda tutulacağı, Bakan Yardımcısı Birpı-
nar’ın konuşmasında vurgulanan konu oldu. 
Programın ikinci gününde düzenlenen “Uluslararası İşbir-
liğinin Sürdürülebilir Gelişme İçin Önemi” konulu oturumda 
panelist olarak yer alan isimlerden biri de UCLG-MEWA Eş 
Başkanı Mohamed Saadie oldu. Sunumunda genel olarak 
2030 Gündemi’ni ele alan Eş Başkan Saadie, özellikle He-
def 16’ya dikkat çekti. “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” 
vurgusu yapan Hedef 16’nın yerelleştirilmesi ile bölgede 
diğer hedeflerin de uygulamada başarıya ulaşabileceğini 
ifade etti.

3. IREMCON ULUSLARARASI 
ÇEVRE KONFERANSI

3RD IREMCON INTERNATIONAL 
ENVIRONMENTAL CONFERENCE

The 3rd International Environmental Conference 
IREMCON was held on 28-29 March 2019 
in Istanbul Expo Center. Mohammed Saadie, 
UCLG-MEWA Co-President and President of 
the Union of Municipalities of Dannieh; and 

Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary-General, 
participated in the program, which brought together many 
representatives from public and private sectors, as well as 
nonprofit organizations. Addressing the audience at the 
opening ceremony of the program, Mustafa Akalp, Chairman 
of the Board of Directors for the 3rd IREMCON, stated that 
we have common culture and consumption habits with the 
Balkans, the Middle East, and the Caucasus that have 
similar environmental problems. In this sense, he also 
added that this program provided an important opportunity 
to gather investors with common cultures in the same 
platform. Mehmet Emin Birpınar, Deputy Minister of 
Environment and Urbanization, was also among the 
speakers of the opening session. In his speech, Deputy 
Minister Birpınar emphasized that environmental protection 
should be prioritized while the industrialists were supported.
On the second day of the program, UCLG-MEWA Co-
President Mohamed Saadie contributed to the session on 
“The Importance of the International Collaborations for 
Sustainable Development”. Co-President Saadie noted the 
2030 Agenda, and specifically Goal 16. He stated that 
localization of the Goal 16 on “Peace, Justice and Strong 
Institutions” in the region will definitely contribute to the 
localization of other goals.
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UCLG-MEWA’DAN GEBZE’YE ZIYARET

UCLG-MEWA VISIT TO GEBZE 
MUNICIPALITY

UCLG-MEWA, 
31 Mart 2019 
tarihinde bölge 
ülkelerinde Tür-
kiye’de gerçek-

leştirilen Mahalli İdareler 
Genel Seçimi ile göreve ge-
len belediye başkanlarını 
tebrik etmek ve teşkilat hak-
kında bilgi vermek amacıyla 
gerçekleştirdiği ziyaretlere 
devam ediyor. Bu kapsam-
da; UCLG-MEWA Genel 
Sekreteri Mehmet Duman 
ve beraberindeki heyet, 
aynı zamanda 2016-2019 
Dönemi UCLG-MEWA Saymanı olan Gebze Belediyesi’nin 
başkanlığına seçilen Zinnur Büyükgöz’ü 17 Haziran 2019 
tarihinde ziyaret etti. 
Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükgöz ilk olarak teşkila-
tın yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirildi. Gebze Beledi-
yesi’nin de dahil olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Türkiye Haritalandırması Pilot  Projesi’nin detayları ve 
MEWA Bölgesi genelinde yürütülen çalışmalar da Genel 
Sekreter Duman tarafından yapılan aktarılan konular ara-
sında yer aldı. Yapılan görüşmenin bir diğer önemli gün-
dem maddesi ise; 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Ürdün’ün 
başkenti Amman’da gerçekleştirilecek olan UCLG-MEWA 
Kongresi’nin hazırlıkları oldu. Bu doğrultuda UCLG-MEWA 
Mali Yönetim Komitesi/Denetim Kurulu Toplantısı’nın ha-
zırlıkları da Başkan Büyükgöz ile görüşüldü.  
Teşkilatın küresel gündemlere ilişkin takip ettiği konuların 
üyelerle paylaşılması, yapılan ziyaretlerin bir diğer önemli 
ayağını oluşturuyor. Özellikle Eylül 2017’de Nevşehir’de 
gerçekleştirilen Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu 
sonrasında bölgedeki çalışmalarına hız kazandıran  
UCLG-MEWA, Türkiye’nin bu manada rol modellerinden 
olan Gebze’de yürütülecek çalışmalar hakkında da Başkan 
Büyükgöz ile değerlendirmelerde bulundu. 
Kır ve kent arasında kurduğu bağlantılarla öne çıkan ve 
kalkınmanın kilit aktörleri olarak görülen aracı şehirler, teş-
kilatın yeni çalışma döneminde de üzerinde yoğunlaşılan 
konulardan biri olacak. Bu manada MEWA Bölgesi’ndeki 
ülkelerde belirlenen pilot belediyelerle çalışmaların takip 
edilerek, küresel politikalara entegre bir işleyiş için gerek-
li adımların üyeler ile birlikte atılması hedefleniyor.   

UCLG-MEWA continues to visit the newly or re-
elected mayors on the occasion of the local 
government elections held in Turkey, one of the 
countries in the MEWA Region, on 31 March 2019, 
in order to congratulate the mayors and to provide 

information on the organization. Within this context, Mehmet 
Duman, UCLG-MEWA Secretary General, and his delegation 
visited Zinnur Büyükgöz, who was elected as the Mayor of 
Gebze and who also serves as UCLG Treasurer for the 2016-
2019 Period.
First of all, Mayor Büyükgöz was informed about the organizational 
structure and functioning of UCLG-MEWA. Secretary General 
Duman also gave detailed information about the Pilot Project 
on Mapping the Sustainable Development Goals, which is 
Gebze Municipality is a part of, and the activities across the 
MEWA region. Another important agenda item of the visit was 
the preparations for the UCLG-MEWA Congress that will be held 
on 9-10 July 2019 in Amman, the capital of Jordan. Accordingly, 
preparations for the UCLG-MEWA Financial Management 
Committee / Supervisory Board Meeting were also discussed 
with Mayor Büyükgöz. 
Sharing the issues followed by the Organization on global 
agendas is another important pillar of the visits. Accelerating its 
activities in the region especially after Intermediary Cities Middle 
East and West Asia (MEWA) Regional Forum held in Nevşehir 
in September 2017, UCLG-MEWA delegation evaluated the 
works to be carried out in Gebze, one of the role models in 
Turkey as for the i-cities.
Coming to the fore with their connections between the rule and 
urban and its key role for development, I-cities will be one of the 
issues focused on in the new working period of the organization. 
Within this regard, UCLG-MEWA continues to follow the works 
with pilot municipalities determined in the countries in the MEWA 
Region, and to take the necessary steps together with the 
members for an integrated functioning to the global policies.
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UCLG Kültür Komitesi tarafından bu yıl üçüncü-
sü düzenlenen Kültür Zirvesi, 3-5 Nisan 2019 
tarihleri arasında Arjantin’in Buenos Aires ken-
tinde gerçekleştirildi. 2015 yılında İspanya’nın 
Bilbao kentinde, 2017’de ise Güney Kore’nin 

Jeju kentinde gerçekleştirilen Kültür Zirvesi bu yıl; “Şehirler, 
kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü konusundaki ey-
lemlere öncülük ediyor” sloganı ile öne çıktı. Düzenlenen 
programa UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman 
ve Genel Koordinatör Salim Korkmaz katıldı. 
Programda bir araya gelen katılımcılar; UCLG konseylerinin 
ev sahipliği yaptığı oturumlarda, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ekseninde kültür konusunu değerlendirdiler. Yapı-
lan bu değerlendirmenin çıkış noktası; sürdürülebilir şehir-
lerin inşasında kültürün ve kültürel değerlerin artan önemi 
oldu. Bu doğrultuda, yerel düzeyde kültür ve sürdürülebilirlik 
politikalarının ve programlarının etkili bir şekilde uygulanma-
sı amacıyla kentler arasında deneyim paylaşımının teşvik 
edilmesi, programın hedeflerinden biri oldu. Düzenlenen 
genel ve tematik oturumlar ile atölye çalışmalarının yanı sıra 
yapılan proje sunumları, yerel kalkınma için kültürel politika-
lar üzerinde faaliyet gösteren ağları bir araya getirerek daha 
güçlü bir sinerji oluşturulmasına zemin hazırladı. 
Kültürel faaliyetlerin; bireylerin kendilerini güçlendirmesi, 
dünyaya anlam kazandırması, birbirleriyle diyalog kurarak 
toplumsal ilişkilerini kuvvetlendirmesi ve bu sayede toplum-
sal barışın tesisi için uygun ortamın oluşturulması gibi pek 
çok etkisinin olduğu, katılımcılar tarafından vurgulanan ortak 
hususlar oldu. Bunun yanı sıra sanat ve kültürel miras ile 
kültür ve çevre üzerine yapılan paylaşımlar, kültürün çarpan 
etkisi oluşturduğu konulara yönelik bir farkındalık oluşturdu. 
3. UCLG Kültür Zirvesi, farklı seslerin politika tartışmalarına 

UCLG 3. KÜLTÜR ZIRVESI
3RD UCLG CULTURE SUMMIT

The 3rd Culture Summit organized by the UCLG 
Committee on Culture was held in Buenos Aires, 
Argentina between 3-5 April 2019. The Summit took 
place in Bilbao, Spain; and in Jeju, South Korea, 
respectively in 2015 and 2017. This year, the Culture 

Summit came to the forefront with its slogan “Cities are pioneering 
actions on the role of culture in sustainable development.” 
Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary General; and Salim 
Korkmaz, UCLG-MEWA General Coordinator, participated in 
the program. 
Congregated in the program, participants evaluated the issue 
of culture on the axis of Sustainable Development Goals during 
the sessions hosted by the UCLG Councils,  The starting point 
of this evaluation was the increasing importance of culture and 
cultural values in building sustainable cities. In this direction, it 
was one of the objectives of the program to promote the 
exchange of experiences between cities in order to ensure 
effective implementation of the culture and sustainability policies 
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dâhil edilmesi ve insan haklarına tam saygı temelli kültürel 
politikaların tasarlanmasının yanı sıra, cinsiyet eşitliğine du-
yarlı, kapsayıcı ve barışçıl toplumların tesisi için bir platform 
oluşturdu. Gençlerin, kadınların ve tüm dezavantajlı grupla-
rın karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesi, kamu ku-
rumları ve diğer tüm paydaşlar arasındaki işbirliğine daya-
nan kültürel yönetişim ve yaratıcılık için uygun modellerin 
tasarlanması konuları da yine program kapsamında öne 
çıkan başlıklar arasında yerini aldı. 
Kültür Zirvesi, birçok ilden belediye başkanının yanı sıra 
dünyanın dört bir yanından yerel yönetim birliği ve ilgili ku-
rum ve kuruluş temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk kez 
UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı ile birlikte düzenlenen Zir-
ve, BM üyesi ülkelere ve uluslararası toplumdaki diğer tem-
silcilere 2030 Gündemi, Yeni Kentsel Gündem ve İklim De-
ğişikliği ile Mücadele Gündemi’nde kültüre verilen önemi 
pekiştirme çağrısında bulundu. 
İddialı ancak uygulanabilir hedeflere ulaşmak için gerekli 
olan dönüşüm, bir uyum ve değişim aracı olarak kültür ile 
sağlanabilecektir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültürel hak-
lar, sosyal dönüşüm, gençlik ve bağımsız kültür başta olmak 
üzere birçok konuya ev sahipliği yapan Buenos Aires, Zir-
ve’ye katılan kentlere ve kent aktörlerine, eşsiz bir deneyim 
sundu. Zirve, toplumsal bellek, haklar, çeşitlilik, eşitlik ve 
inovasyon ile entegre şekilde ilerleyen kültürel politikaların, 
gelecek nesillere sağlayabileceği sınırsız olanaklara tanıklık 
etti. Çünkü sürdürülebilir bir geleceğe yönelişin merkezinde, 
gelecek nesiller yer alıyor! 

and programs at the local level. Besides the general and 
thematic sessions as well as workshops, the project presentations 
provided a ground for a stronger synergy by gathering the 
networks operating on cultural policies for local development. 
Cultural activities were the common point emphasized by the 
participants in a way that it has an impact on self-empowerment, 
giving meaning to the world, strengthening their social relations 
by establishing a dialogue with each other and thereby creating 
an enabling environment for the establishment of social peace. 
In addition, the sharing related to art & cultural heritage and 
culture & environment has created an awareness of the affairs 
in which culture has a multiplier effect. 
The 3rd UCLG Culture Summit provided a platform for the 
inclusion of different voices in policy discussions and the design 
of cultural policies based on full respect for human rights, as well 
as the establishment of gender-sensitive, inclusive and peaceful 
communities. The inclusion of young people, women and all 
disadvantaged groups in decision-making mechanisms and the 
design of appropriate models for cultural governance and 
innovation based on cooperation between public institutions and 
all other stakeholders were among the prominent topics of the 
program. 
The Culture Summit hosted many representatives of local 
governments and representatives of the relevant institutions and 
organizations from all over the world, as well as the mayor of 
many cities. The Summit, which was organized this year with 
the UCLG Executive Bureau Meeting for the first time, called 
UN member states and other representatives in the international 
community to reinforce the importance given to culture in the 
2030 Agenda, the New Urban Agenda and the Agenda on 
Climate Change. 
The transformation needed to achieve ambitious but feasible 
goals can only be achieved through culture, as a means of 
adaptation and change. Hosting many issues, including gender 
equality and cultural rights, social transformation, youth, and 
independent culture, Buenos Aires, offering a unique experience 
to the cities and urban actors participated in the Summit. The 
summit has witnessed unlimited possibilities for future 
generations provided by the cultural policies that are integrated 
with social memory, rights, diversity, equality, and innovation. 
This is because future generations place at the heart of a 
sustainable future! 
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UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı 6 Nisan 2019 tari-
hinde Uruguay’ın Montevideo kentinde gerçekleş-
tirildi. 4-5 Nisan 2019 tarihlerinde Arjantin’in baş-
kenti Buenos Aires’te düzenlenen UCLG Kültür 
Zirvesi’nin hemen ardından gerçekleştirilen prog-

ram; 50 kent, 20 yerel yönetim birliği, 4 bölgesel yönetim ve il 
idaresi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 katılımcıyı bir araya 
getirdi. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın da 
hazır bulunduğu toplantının açılış oturumu, UCLG Başkanı 
Parks Tau ve Montevideo Belediye Başkanı Daniel Martinez’in 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren UCLG 
Başkanı Parks Tau, yerel yönetimlerin uluslararası sisteme yol 
göstermesi gerektiğini ifade ederek, yerel aktörlerin kimseyi ge-
ride bırakmayan bir dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini ifade 
etti. UCLG’nin genel işleyişi ve politikalarına yönelik konuların 
ele alındığı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, özellikle UCLG Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ile göç ve kriz yönetiminde yerel 
yönetimlerin rolü üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda 
ayrıca, UCLG Kültür Zirvesi’nin sonuçları değerlendirildi. Yöne-
tim Kurulu’nun temel gündem maddesi ise Kasım ayında Güney 
Afrika’nın Durban kentinde düzenlenecek UCLG Dünya Kong-
resi ve bu kapsamda gerçekleştirilen hazırlıklar oldu. 
Toplantının hazırlıklarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Durban 
Meclis Üyesi Ntandoyenkosi Lucky Khuzwayo, UCLG Kongre-
si’nin dünyanın dört bir yanından yerel yönetimleri bir araya ge-
tirerek küresel gündemleri yerel bir perspektif ile değerlendirme 
imkanı sunacağını ifade etti.
Bunun yanı sıra; 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleş-
tirilecek UCLG Kongresi, teşkilatın yönetim organlarının yenile-
necek olması dolayısıyla farklı bir önem taşıyor. Konu ile ilgili 
gelişmeler ve UCLG Genel Sekreterliği’nin çalışmalarından 
haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.

UCLG YÖNETIM KURULU TOPLANTISI
UCLG EXECUTIVE BUREAU MEETING

The UCLG Executive Bureau Meeting was held on 
6 April 2019 in Montevideo, Uruguay. The program, 
which took place immediately after the UCLG 
Culture Summit in Buenos Aires, Argentina, on 4-5 
April 2019; it brought together about 200 

participants from 50 cities, 20 local government unions, 4 
regional governments and provincial administrations. The 
opening session of the meeting, which Mehmet Duman, 
UCLG-MEWA Secretary General, also attended, was held with 
the participation of Parks Tau, UCLG President, and Daniel 
Martinez, Mayor of Montevideo.
In his opening speech, Parks Tau, UCLG President, stated that 
local governments should guide the international system and 
that local actors should lead a transformation that leaves no 
one behind. At the Executive Bureau Meeting, where issues 
related to the general functioning and policies of UCLG were 
discussed, the UCLG Gender Equality Strategy and the role 
of local governments in migration and crisis management were 
discussed. The meeting also evaluated the results of the UCLG 
Culture Summit. The main agenda item of the Executive 
Bureau was the UCLG World Congress to be held in Durban, 
South Africa in November and the preparations made within 
this scope. 
Mr. Ntandoyenkosi Lucky Khuzwayo, Councilor of Durban, 
who informed about the preparations of the meeting, mentioned 
that the UCLG Congress will bring together local governments 
from all over the world and evaluate the global agendas from 
a local perspective.
Besides, The UCLG Congress, which will be held between 
11-15 November 2019, has a different significance because of 
the renewal of the governing bodies of the organization. Stay 
tuned and follow us to be informed about developments and 
the work of UCLG General Secretariat.
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ingiltere Refah Fonu tarafından desteklenen “Birleşik 
Krallık- Türkiye Akıllı Mobilite Projesi”nde sona gelindi. 
Yürütücülüğünü NOVUSENS İnovasyon ve Girişimci-
lik Enstitüsü’nün yaptığı ve İngiltere Transport Sys-
tems Catapult’un ortaklığı ile gerçekleştirilen projenin 

kapanış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Türkiye Akıllı Mobilite Pazarı araştırmasının 
yapılması ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin güçlendiril-
mesi amacı ile yürütülen projenin sonuçları da bahse konu 
programda paylaşıldı. 
Toplantının açılışı; İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Tür-
kiye Refah Fonu Portfolyo Müdürü Andrew Price, Okan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alankuş ve Akıl-
lı Ulaşım Sistemleri Derneği Genel Sekreteri Erol Aydın’ın 
açılış konuşmaları ile başladı. Yapılan konuşmalardaki 
ortak vurgu; projenin iki ülke arasındaki işbirliklerini geliş-
tirme yönünde yaptığı katkıya yönelik oldu. Ayrıca pazar 
analizinin doğru bir şekilde yapılmasının teknolojinin sey-
riyle reel ekonomi arasındaki ilişkinin takibi açısından 
önemli olduğuna dikkat çekildi.  
Proje kapsamında, Türkiye’deki akıllı mobilite pazar ana-
lizinin yapılması ve Türk-İngiliz şirketlerinin işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetler ve oluşan işbir-
likleri Novusens kurucu ortağı Berrin Benli tarafından top-
lantıda aktarıldı. Benli konuşmasında, UCLG-MEWA’nın 
kurulan ilişkiler ağındaki önemine vurgu yaptı. Son olarak 
İngiltere Catapult temsilcisi Dr. Delia Dimitru söz alarak, 
proje kapsamında kurulan işbirliklerinin sürdürülebilir ol-
masına önem verildiği ve bu kapsamda mevcut ilişkilerin 
güçlendirilmesi yönünde faaliyetlerin sürdürüleceği vur-
gusunu yaptı. 

AKILLI MOBILITE PROJE 
KAPANIŞ TOPLANTISI

SMART MOBILITY PROJECT 
CLOSING MEETING

F unded by England Welfare Fund the “United King-
dom – Turkey Smart Mobility Project”, has been 
finalized.  Closing meeting of the project, which 
was conducted by Novusens Innovation and En-
trepreneurship Institute in partnership with En-

gland Transport System Catapult, was held on 9 April 2019 in 
Istanbul. In the program, the outcomes of the project conduct-
ed for making research on the Smart Mobility Market of Turkey 
and for strengthening cooperation between the two countries 
were shared with the participants.
The meeting started with opening speeches of Andrew 
Price, the UK Consulate in Istanbul Turkey Welfare Fund 
Portfolio Manager; Prof. Dr. Orhan Alankuş, Academics at  
Okan University; and Erol Aydın, Secretary-General of the 
Intelligent Transport Systems Association. The common 
emphasis in the speeches was the project’s contribution to 
the development of cooperation between the two countries.  
It was also pointed out that the proper analysis of the market 
is important in terms of monitoring the relationship between 
technology and the real economy.
Smart Mobility Market Analysis in Turkey, activities conducted 
within the context of the project, and the collaborations for the 
development of cooperation among Turkish-British companies 
were shared in the meeting by Berrin Benli, the Novusens 
founding partner.  In her speech, Benli emphasized the 
importance of the strengthening of the relations with UCLG-
MEWA in their institutional networks. Lastly, Dr. Delia Dimitru, 
representative of the Catapult in the UK, emphasized that it 
was important to ensure the sustainability of the collaborations 
established within the scope of this project and the continuation 
of the activities to strengthen the existing relations.
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Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi; 
Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Kar-
bon Ticareti konuları altında 9 Nisan 2019 ta-
rihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleştirildi. T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim 
Derneği’nin (SÜT-D) işbirliği ile düzenlenen programa firma 
temsilcilerinin yanı sıra, akademi dünyasından, sivil toplum 
kuruluşlarından ve kamu sektöründen çok sayıda temsilci 
katıldı.  

Geçtiğimiz yıl “İklim 
Finansmanı ve Sana-
yinin İklim Değişimi 
ile Mücadelesi” tema-
sı altında beşincisi 
düzenlenen Zirve’de 
bu yıl; yeşil ekonomi, 
Türkiye’nin iklim de-
ğişikliği ile mücadele-
si ve karbon yönetimi 
ile endüstrisi başta 
olmak üzere birçok 

farklı konu  görüşüldü. Program; İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğ-
lu, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci tarafından 
yapılan açılış konuşmaları ile başladı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Düşük Karbon Kahramanları” 

6. ISTANBUL KARBON ZIRVESI
6TH ISTANBUL CARBON SUMMIT

Hosted by Istanbul Technical University on 09 April 
2019, the sixth edition of the Istanbul Carbon 
Summit took placed, under the topics of Carbon 
Management, Carbon Technologies, and 
Carbon Trade. The program was organized in 

cooperation with the Ministry of Environment and Urbanization 
and the Sustainable Production and Consumption Association 
(SÜT-D), and many representatives from the private firms, 
academy, non-governmental organizations, and the public 
sector have attended the Summit.
The fifth edition of this summit was organized under the theme 
“Climate Finance and the Challenge of Climate Change in 
Industry” last year. This year participants discussed many 
issues including but not limited to a green economy, Turkey’s 
effort to fight against climate change and carbon management 
ve carbon industry in the 2019 edition of the Summit. The 
program started with the opening speeches of Filiz 
Karaosmanoğlu, Professor at the Istanbul Technical University 
and the President of the Sustainable Production and 
Consumption Association; Mehmet Karaca, Istanbul Technical 
University Rector; and Sebahattin Dökmeci, Deputy General 
Director of the Ministry of Environment and Urbanization.
This year, as in every year, the award named ”Low Carbon 
Heroes”  found its owners. Stating that they receive a huge 
number of applications for this award, which is given since 
2015,  Professor Dr. Karaosmanoğlu indicated that this 
number is proportional to the increasing importance of the 
green economy in Turkey. Professor Dr. Karaosmanoğlu also 
underlined that the applications were evaluated according to 
SÜT-D’s aim of creating a widespread carbon management 

UCLG-MEWA, bünyesindeki tematik komite 
alanlarına ilişkin gelişmeleri ve düzenlenen 
programları takip etmeye devam ediyor. UCLG-
MEWA bu kez 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde.

UCLG-MEWA cont inues to fo l low the 
developments and programs related to the 
thematic areas under its committees. We were at 
the 6th Istanbul Carbon Summit. 
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adı altında verilen ödül sahiplerini buldu. 2015 yılından bu 
yana verilen bahse konu ödül için bu yıl rekor sayıda baş-
vuru alındığını ifade eden Prof. Dr. Karaosmanoğlu, bu 
sayının yeşil ekonominin Türkiye’de artan önemi ile oran-
tılı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Karaosmanoğlu aynı za-
manda başvuruların SÜT-D’nin yaygın karbon yönetimi 
bilinci oluşturma ve sürdürülebilir yaşam kültürü kazandır-
ma amaçlarına göre değerlendirildiğini ifade ederek, teknik 
çalışmalar ile karbon azatlımı konusundaki eğitim ve bilinç-
lendirme faaliyetlerinin ödüllendirildiğini belirtti. 
Ödül alan 29 Düşük Karbon Kahramanı’nın listesi ise şu şekilde: 

 Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi: Afşar Ellerden İklim Dostu 
 Afşar Bala’m Ürünler

 Akademi Çevre: Eğitimle Geleceğin Karbon Ayak İzini 
 Düşürelim

 Aksa Doğalgaz: Bırakalım Doğal Kalsın, İklim Korunsun
 Aluform Pekintaş: Güneşle Üretelim, Düşük Karbon 

 Ayak İzli Ürün
 Aves: Atık Bitkisel Yağ Biyodizeliyle Daha Az Karbonlu 

 Yollar
 Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD): İklim 

 Dostu Tarım İçin Basınçlı Sulama 
 Biyodizel Sanayi Derneği: Yerli Yeşil Yakıt Biyodizel
 BSH Türkiye: İklim Dostu Yüzey Temizleme
 Bursagaz: Sosyalgaz
 Enerjisa Üretim: Doğalgaz Santralindeki Suyun Yeşil Gücü
 Enervis: Alüminyum Ergitme Fırınında Atık Isı Geri Kazanımı 
 Escon: En Enerji Verimli Gıda Tesisi
 İstanbul Ağaç ve Peyzaj: Topraksız Tarımla İklim 

 Değişimiyle Mücadele
 İstanbul Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi: 

 Karbon Ayak İzimiz Yeşil
 ITC Entegre Atık Yönetimi: 1 Domates 5 Ton 

 Karbon Kurtarıyor
 Green Chemicals: Enerjisiz Sıfır Karbon Ayak İzi ile Tek 

 Banyoda Kaplama
 Kalekim: Sevkiyatta Faydalı İzler
 Kolza Geri Kazanım: Daha Çok Eğitim, Daha Temiz Türkiye
 MT Greenword: SDG4 Kids Çocuklarla 

 Sürdürülebilirlik Oyunu
 Nestle Türkiye: Taşımada Çevreye Dost Seçimler
 Nuh Çimento: Düşük Karbon Ayak İzli Çimento 

 Formülasyonu
 Pendik Belediyesi: Ambalaj Atıklarını Topla, Ayır
 Polisan Kansai Boya: Leed Yeşil Sertifika Standartlarında 

 Boya Tesisi
 Öztürk Enerji- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: 

 Organik Atıklar Enerjiye Dönerek Sıfırlanıyor
 Shell & Turcas Petrol: Yeşil Düşün, Yeşil Hareket Et
 Thermax: Büyük Tesiste Atık Isı Geri Kazanımı
 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 

 Karbon- Nötr Bankacılık
 Türk Telekom: Verimli Soğutma, İklim Dostu Haberleşme
 Zorlu Enerji: Temiz Ulaşımla Geleceğe Yatırım 

awareness and sustainable living culture. She also stated 
that training and awareness-raising activities on carbon 
reduction were rewarded with technical studies.
The list of the total number of 29 Low Carbon Heroes receiving 
the award is as follows:

   Afşar Bala Women Cooperative: Climate-Friendly Afşar 
 Bala’m Products From Afşar Hands

  Academy Environment: Reduce the Future Carbon 
 Footprint with Education

   Aksa Natural Gas: Let It Go Natural, Let It Protect The 
 Climate

  Aluform Pekintaş: Producing with Sun, Low Carbon 
 Footprint Product

   Aves: Less Carbon Roads With Waste Vegetable Oil 
 Biodiesel

   Pressurized Irrigation Industrialists Association 
 (BASUSAD): Pressurized Irrigation for Climate Friendly 
 Agriculture

   Biodiesel Industry Association: Local Green Fuel Biodiesel
   BSH Turkey: Climate-Friendly Surface Cleaning
   Bursagaz: Social Gas
   Enerjisa Production: Green Power of Water in Natural Gas 

 Plant
   Enervis: Waste Heat Recovery in Aluminum Melting 

 Furnace
   Escon: Most Energy Efficient Food Facility
   Istanbul Tree and Landscape: Combating Climate Change 

 with Soilless Agriculture
   İstanbul Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anatolian High School: 

 Our Carbon Footprint is Green
   ITC Integrated Waste Management: 1 Tomato Saves 5 

 Ton Carbon
 Green Chemicals: Single Bathroom Coating with Non-
 Power Zero Carbon Footprint

 Kalekim: Useful Traces in Shipment
 Kolza Recycling: More Education, Cleaner Turkey
 MT Greenword: SDG4 Kids Sustainability Game with 

 Children
 Nestle Turkey: Eco-Friendly Choices in Transportation
 Nuh Çimento: Low Carbon Footprint Cement Formulation
 Pendik Municipality: Collect and Separate Packaging 

 Waste
 Polisan Kansai Dye: Dye Plant with Leed Green Certificate 

 Standard
 Ozturk Energy - Kahramanmaras Metropolitan Municipality: 

 Organic Wastes are Zeroised by Transforming to Energy
 Shell & Turcas Petrol: Think Green, Move Green
 Thermax: Waste Heat Recovery at Large Plant
 Industrial Development Bank of Turkey (TSKB): 

 Carbon-Neutral Banking
 Türk Telekom: Efficient Cooling, Climate Friendly 

 Communication
 Zorlu Energy: Investment in the Future with Clean 

 Transportation
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Enerji verimliliği alanında Türkiye’nin en önemli etkin-
liklerinden biri olan  Enerji Verimliliği Forumu ve Fu-
arı’nın onuncusu, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde, 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Etkinlik Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlendi.  “Bir Kaynak 
Olarak Enerji Verimliliği-Enerjideki Gizli Hazine” teması altında  
düzenlenen etkinliğin bir önceki toplantısı, “Ulusal Enerji Verimli-
liği Eylem Planı - Harekete Geç ve Uygula” teması altında 29-30 
Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştı. 
Bu yıl düzenlenen etkinlikte; Türkiye’de ve dünyada enerji verim-
liliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin ve gelecek 
öngörülerinin paylaşıldığı forumlar düzenlenerek, kaynaktan nihai 
tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılma-
sına imkân tanıyan yeni ve yenilikçi ürünler ile teknolojiler sergi-
lendi. Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve 
Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez,  2017 ve 2018 yıllarında 
tüm sektörlerde yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla yaklaşık 1 
milyon ton eş değer petrol (TEP) enerji tasarrufu sağlandığına 
dikkat çekti.  Türkiye’nin 2023’e kadar birincil enerji tüketiminde 
yaklaşık yüzde 14 azalmanın yanı sıra, sera gazı salımında da 
66 milyon ton karbondioksit azalmasının beklendiği, Bakan Dön-
mez’in konuşmasında öne çıkan konular arasında yer aldı. 
Forumun ikinci gününde düzenlenen “Enerji Verimliliğinde İyi Uy-
gulama Örnekleri” oturumunun moderatörlüğünü ise  
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman üstlendi. Oturum-
da özel sektör ve kamu sektöründen uygulayıcılar örnek çalış-

10. ENERJI VERIMLILIĞI 
FORUMU VE FUARI

UCLG-MEWA AT THE 10TH ENERGY 
EFFICIENCY FORUM AND EXHIBITION 

10 th edition of the Energy Efficiency Forum 
and Exhibition, one of the most 
important energy efficiency events in 
Turkey, took place in Lütfi Kırdar 
International Convention and Exhibition 

Center, on 11-12 April 2019, under the auspices of Republic 
of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources. The 
previous edition of the event was held in Istanbul on 29-30 
March 2018, under the theme “National Energy Efficiency 
Action Plan – Move and Implement”. In this 10th edition of 
the Forum, the main theme was “Energy Efficiency as a 
Source – Hidden Treasure in Energy”.
In the event, participants shared energy efficiency related 
works throughout the world and Turkey, and presented the 
latest developments and future projections on energy. New 
and innovative products and technologies enabling efficient 
use of energy at any level from source to final consumption 
were introduced in the Forum. Speaking at the opening 
session of the program, Fatih Dönmez, Minister of Energy 
and Natural Resources, noted that Turkey achieved almost 
1 million tons of equivalent oil (TEP) energy saving by 
investing approximately 1.2 billion dollars in all sectors in 
2017 and 2018. He further noted that the primary energy 
consumption will be reduced by 14 percent, and in 
greenhouse gas emissions, Turkey will achieve 66 million 
tonnes of carbon dioxide reduction by 2023.
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Oturumda, özel sektör ve kamu sektöründen 
uygulayıcılar örnek çalışmalarını dinleyicilerle 
paylaştı.

Practitioners from the private sector 
and public institutions introduced 
their good practices.

malarını dinleyiciler ile paylaştı.  Oturum konuşmacıları; Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı; Er-
menistan Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği Fo-
nu’ndan Satın Alma Grup Başkanı Zaruhi Gharagyozyan; Efek-
tif Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seferoğlu, Enervis 
Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Serdar Plastik San. Ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Tütek idi. UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman giriş konuşmasında,  enerji ve-
rimliliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin önemine dikkat 
çekti. Genel Sekreter Duman aynı zamanda, enerji kaynakların-
da inovasyonun ve kaynakların verimli kullanımının iklim değişik-
liği ile  mücadeleyi  de desteklediğine ayrıca dikkat çekti. Oturum 
kapsamında panelistler; “MEB Enerji Yönetimi Çalışmaları”, 
“Enerji Verimliliği Uygulamalarında Başarılı Uygulamalar”, “Or-
ganize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Tesisler ve Enerji Koopera-
tiflerinde; Enerji Verimliliği Projeleri, Enerji Verimliliğine Dayanan 
Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri Uygulamaları”, “Sanayide 
Enerji Verimliliği Uygulamaları” ve “Sanayide Endüstri 4.0 Uygu-
lamaları ve Model Fabrika” başlıklarını masaya yatırdı.  
Program; enerji alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bu-
luşturarak yeniliklerin takip edilmesini ve iş ağlarının oluşturulma-
sını hedefliyor.

Within the context of the event, a session on “Best Practices in 
Energy Efficiency” was held on the second day of the program. 
In the session moderated by Mehmet Duman, UCLG-MEWA 
Secretary General, practitioners from the private sector and 
public institutions introduced their good practices. Levent Yazıcı, 
Energy Manager of Bursa Provincial Directorate of National 
Education; Zaruhi Gharagyozyan, Head of Purchasing Group of 
Armenia Fund on Renewable Energy Resources and Energy 
Efficiency; Ahmet Seferoğlu, Chairman of Efektif Energy; Osman 
Kipoğlu, General Manager of Enervis; and Mustafa Serdar Tütek, 
Chairman of Serdar Plastic Inc, were among the panelists. In his 
opening speech, Secretary General Duman underscored the 
importance of Sustainable Development Goals in energy 
efficiency by emphasizing that innovation on energy sources and 
efficient use of resources also contribute to the efforts towards 
fighting against climate change. 
In the session, panelists discussed “Energy Management 
Works of the Ministry of National Education”, “Good Practices 
on Energy Efficiency”, “Energy Efficiency Projects on 
Organized Industrial Zones, Industrial Facilities and Energy 
Cooperatives – Projects on Renewable Energy Production 
Facilities”, “Energy Efficient Examples in Industry”, and 
“Industry 4.0 Implementations and Model Factory.”
The event seeks to bring public institutions, private sector, and 
civil society organizations together to create a platform for 
sharing experiences, presenting innovations, and creating new 
business networks.
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EXPO HERITAGE ISTANBUL 
2019 FUARI VE KONFERANSI

EXPO HERITAGE ISTANBUL 
2019 EXHIBITION AND CONFERENCE

HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji ve 
Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 11-13 
Nisan 2019 tarihleri arasında Tg Expo organiza-
törlüğünde ve Cultural Heritage Platforms ile 
KOSGEB işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Etkinlik;  tarih ve sanat varlığının korunması, saklanması ve 
gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuruluş-
lar ile sektörle ilgili tedarikçileri bir araya getirmeyi hedeflemek-
teydi.  15 ayrı ülkeden katılımcının olduğu etkinlikte,  İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi 
UCLG-MEWA üyeleri de yer almaktaydı. UCLG-MEWA Kültür 
Komitesi tarafından takip edilen program, Heritage projeleri 
yaratıcısı ve yöneticisi Osman Murat Akan’ın açılış konuşma-
sıyla başladı. Akabinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 
başta olmak üzere, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü ve T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri de yerel ve bölgesel dene-
yimlerini aktaran açılış konuşmalarını yaptılar. 
Etkinliğin ikinci gününde öne çıkan paneller arasında, “Türk 
Dünyası Kültürel Mirası Paneli”, “ICOMOS Türkiye Paneli” ve 
“Müze Yöneticileri Paneli” yer aldı. Bu oturumlarda özellikle yeni 
keşfedilen eserlerin bilgisi paylaşıldı ve sürdürülebilir müzecilik 
çalışmalarının hem yerel yönetimler için hem de tüm bölge için 
önemine dikkat çekildi.
Etkinliğin son günü ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı oturumu 
ile başladı. Koruma çalışmalarının, değişen kültürel miras ve 

Organized by Tg Expo in collaboration with 
Cultural Heritage Platforms and KOSGEB, 
Heritage Istanbul Restoration, Archeology and 
Museology Technologies Exhibition & 
Conference was held in Istanbul, between 11-

13 April 2019,  The event sought to bring together the 
institutions and organizations working towards the preserving, 
storing and transferring the art and history to the next years 
with the related suppliers of the sector.  In the meeting, where 
representatives from 15 different countries attended, some 
UCLG-MEWA members, such as the Istanbul Metropolitan 
Municipality and Kocaeli Metropolitan Municipality, were 
among the participants. The program, which was followed by 
the UCLG-MEWA Committee on Culture, started with the 
opening speech of Osman Murat Akan, creator, and manager 
of Heritage projects. In the opening session, Hayri Baraçlı, 
IMM Secretary General, as well as representatives from the 
General Directorate for Foundations in Turkey and the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism also addressed to the 
audience and shared their local and regional experiences. 
On the second day of the program; “Panel on Turkish World 
Cultural Heritage”, “ICOMOS Turkey Panel” and “Museum 
Managers Panel” were among the sessions attracted the 
attention of the participants.  In these sessions, information 
on the newfound artworks was shared and the significance 
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KADIKÖY BELEDIYESI ZIYARETI
VISIT TO KADIKOY MUNICIPALITY

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve 
beraberindeki heyet, UCLG-MEWA’nın bölge ül-
kelerinden olan Türkiye’de 31 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri 
sonucunda Kadıköy Belediye Başkanı seçilen 

Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret etti. 28 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleştirilen ziyarette seçim dolayısıyla tebrik edilen 
Başkan Odabaşı, UCLG-MEWA’nın kurumsal yapısı ve işleyişi 
hakkında bilgilendirildi. 
Teşkilatın tarihçesi, faaliyetleri, komiteleri ve yaklaşan Kongre 
hakkında Başkan Odabaşı’na detaylı bilgilendirmede bulunul-
du. Kadıköy Belediye Başkanı ve temsilcileri ile yapılan görüş-
mede ayrıca Kadıköy Belediyesi’nin yeni dönemde yapmayı 
planladığı çalışmalar hakkında da bilgi alındı. Toplantıda,  
UCLG-MEWA’nın etkinliklerinden bahsedilerek, şu an hazırlan-
makta olan projeler üzerinde Başkan Odabaşı ile fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Kadıköy Belediyesi ile UCLG-MEWA’nın 
birlikte gerçekleştirebileceği projeler üzerine konuşulduTebrik 
ve olası işbirliklerinin konuşulmasıyla toplantı sona erdi.

koleksiyon algısı ile bu doğrultuda gerçekleşen restorasyonla-
ra dair bilgiler aktarıldı. “Somut Olmayan Kültürel Miras”ın da 
konuşulduğu toplantıda UCLG-MEWA üyelerinden Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği ve Kocaeli Üniversitesi’nin 
katkı sunduğu “Kocaeli İli Kültürel Miras Çalışmaları Paneli” 
gerçekleşti.   Toplamda 23 oturumdan oluşan konferansta fuar 
ve atölyeler de yapıldı. 2018 yılında gerçekleşen Expo Herita-
ge’ın tematik başlıklarından biri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkın-
ma Gündemi’nde Kültürel ve Doğal Miras olmuştu.  Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri’nden, “sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları”nı konu alan Hedef 11’in alt hedefleri arasında da kül-
türel mirasın korunması yer alıyor. Bu kapsamda dünyanın 
kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabala-
rının artırılması alt hedefi doğrultusunda yerel yönetimlere de 
büyük bir rol düşmektedir. Etkinliğin de bu manada farkındalık 
artırması amaçlanıyor.   Toplantının bir sonraki adımını ise He-
ritage Turquoise ve Heritage Middle East etkinleri oluşturacak-
tır.  Heritage Middle East  etkinliğinde,  UCLG-MEWA’nın da 
ortaklardan biri olması bekleniyor.  

On 28 May 2019, UCLG-MEWA Secretary General 
and his accompanying delegation visited Şerdil 
Dara Odabaşı, Mayor of Kadıköy, in his office. In 
the local elections held on 31 March 2019 in 
Turkey, one of the countries of the MEWA 

Region, Şerdil Dara Odabaşı was selected as the Mayor of 
Kadıköy. On the occasion of the visit, Secretary General Duman 
delivered his greeting and success wishes to the newly elected 
mayor. In the meeting, Secretary General Duman gave detailed 
information to Mayor Odabaşı about UCLG-MEWA history, its 
activities and committees as well as the upcoming UCLG-
MEWA Congress. Representatives of Kadiköy Municipality 
shared their planned activities as for the new period. 
In the meeting where the UCLG-MEWA projects were 
discussed, parties exchanged their ideas on the current 
projects being conducted by UCLG-MEWA. Possible joint 
projects were also evaluated. Secretary General Duman 
invited Mayor to join the UCLG-MEWA family. The meeting 
ended after greeting and discussion on possible partnerships.

of sustainable museum studies for both local governments 
and the whole region was emphasized.
The last day of the event started with session Turkish 
Ministry of Culture and Tourism was attended.  In the session 
panelist briefed participants on the conservation studies, 
changing cultural heritage and the understanding of 
collection as well as the restorations conducted with 
reference to this perception.  Moderated by Kocaeli 
Metropolitan Municipality, one of the members of UCLG-
MEWA, and contributed by Kocaeli University, ‘Kocaeli 
Cultural Heritage Studies Panel’ was held within the context 
of this meeting where participants also discuss the “Intangible 
Cultural Heritage”.   The conference consisting of a total 
number of 23 sessions, also hosted exhibitions and 
workshops.   One of the thematic titles of Expo Heritage 
organized in 2018 was ‘Cultural and Natural Heritage in the 
UN 2030 Sustainable Development Agenda’.    Among the 
sub-targets of Goal 11 on “Sustainable Cities and 
Communities’, there is a sub-target for preserving the 
cultural heritage.  In this regard and with reference to the 
sub-target on the preservation and protection of the cultural 
and natural heritage of the world, local governments have 
an important role in increasing the relevant efforts. The 
conference aims to increase awareness in this regard.    
Heritage Turquoise and Heritage Middle East will be the 
next step of the program.   At the Heritage Middle East event, 
UCLG-MEWA is expected to be one of the partners.  

Toplantının bir sonraki adımını ise 
Heritage Turquoise ve Heritage Middle 
East etkinleri oluşturacaktır.

 Heritage Turquoise and Heritage Middle 
East will be the next step of the program.
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i ran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür 
Ataşesi Kourosh Moghtaderi, 26 Nisan 2019 tarihinde 
UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti. UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri ile bir araya gelen Kültür Ata-
şesi Moghtaderi’ye ilk olarak kurum tarihçesi ve işleyişi 

hakkında bilgi verildi.Toplantıda UCLG-MEWA ve bölge ülke-
lerinden İran’daki yerel yönetimlerin kültür konusundaki ilişkile-
ri de masaya yatırıldı. Bu kapsamda UCLG-MEWA, Tahran 
Belediyesi ve Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) işbirli-
ğinde 2015 yılında  “Renkler Ortak Kültürümüz Olsun” tema-
sıyla düzenlenen UCLG-MEWA Kültür Komitesi II. Toplantısı 
da görüşülen konular arasında yerini aldı. Bu tür toplantıların; 
bölgedeki farklılıkların birer zenginlik olduğunu vurgulamak ve 
bu bağlamda kültürün birleştirici bir etkisi olduğuna dikkat çek-
mek için önemli bir fırsat sunduğu değerlendirmesinde bulunul-
du. Bunun yanı sıra, İran’da bulunan yerel yönetimlerin küresel 
gündemleri daha yakından takip etmeleri için katılabilecekleri 
platformlar, UCLG-MEWA’nın faaliyet takvimi üzerinden Kültür 
Ataşesi Moghtaderi ile görüşüldü. 
Yapılan görüşmede öne çıkan konulardan biri de İran’ın ve 
İran’daki yerel yönetimlerin kültür konusundaki projeleri oldu. 
Yakın gelecekte İranlı kadın sanatçılar ile birlikte kültürel bir 
faaliyet gerçekleştireceklerini belirten Kültür Ataşesi Moghtade-
ri, yapılacak çalışmalarda UCLG-MEWA ile kurulacak ortaklığın 
önemine dikkat çekti. İstanbul ve Tahran’da hem İranlı hem de 
Türk kadın sanatçılarla yapılacak projenin sürdürülebilir kültür 
anlayışına sağlayacağı katkı da yapılan görüşmenin öne çıkan 
başlıklarından biriydi. Kendi yetenekleriyle, kendi işlerini üreten 

ve kültürün taşıyıcılığını yapan sanat-
çılara değer verdiklerini vurgulayan 
Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi, 
UCLG-MEWA ile de benzer projelerde 
yer almak istediklerini belirtti. Yapılan 
görüşme, UCLG-MEWA Kültür Komi-
tesi işbirliği ile sürdürülebilir kültür üze-
rine bir program düzenlenmesi ve 
kurumlar arası yakın işbirliğinin devam 
ettirilmesi konusunda sağlanan fikir 
birliği ile sonlandırıldı.  

K ourosh Moghtaderi, cultural attaché at the Con-
sulate General of the Islamic Republic of Iran, 
visited UCLG-MEWA General Secretariat, on 26 
April 2019. Coming together with Mehmet Du-
man, UCLG-MEWA Secretary General, Cultural 

attaché Moghtaderi, was firstly informed about the history and 
structure of the Organization.During the meeting, the relations 
between UCLG-MEWA and local governments in Iran were also 
discussed. In this regard, parties also discussed the second 
meeting of UCLG-MEWA Committee on Culture, which was held 
in 2015 in partnership with UCLG-MEWA, Tehran Municipality 
and Asian Mayors Forum (AMF) and organized under the theme 
‘Colors are Our Common Culture’. It was underscored that such 
meetings provide important platforms to emphasize that the dif-
ferences in the region are richness, and the culture plays a uni-
fying role in this regard. In addition to this, the activities and 
platforms where local governments in Iran may participate in to 
closely follow-up the global agendas more closely were dis-
cussed through the calendar of UCLG-MEWA. 
Another highlight of the meeting was the cultural projects of Iran 
and local governments in Iran. Cultural attaché Moghtaderi 
stated that they will carry out a cultural activity together with 
Iranian women artists in the near future and emphasized the 
significance of the partnership with UCLG-MEWA. The possible 
contributions of the project to be jointly organized with Iranian 
and Turkish women artists in Istanbul and Tehran was one of the 
prominent topics of the meeting. Cultural attaché Kourosh 
Moghtaderi, emphasized that they value the artists who produce 
their own business and carry the 
culture, and he also added that 
they want to take part in similar 
projects with UCLG-MEWA. The 
contact was concluded following 
the consensus on to jointly 
organize a program on sustainable 
culture under the UCLG-MEWA 
Committee on Culture and 
continuation of close cooperation 
between institutions. 

IRAN ISLAM CUMHURIYETI 
ISTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU’NUN 

UCLG-MEWA’YA ZIYARETI

VISIT BY CONSULATE GENERAL OF 
THE ISLAMIC REPUBLIC OF 

IRAN TO UCLG-MEWA
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UCLG-MEWA Başkanlık Divanı, bölge ülkelerdeki 
yerel yönetim temsilcileri ile bir araya gelmeye de-
vam ediyor. Bu kapsamda Lübnan’dan Dannieh 
Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Eş 
Başkanı Mohamed Saadie, İstanbul’daki yerel yö-

netim temsilcilerine bir dizi ziyarette bulundu. 30 Nisan-2 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretler sırasında Eş Başkan 
Saadie’ye Bakhoun Belediye Başkanı Ziad Jamal ve  
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman eşlik etti.
Ziyaretlerin ilk durağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dö-
ğücü oldu.  UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Dö-
ğücü’yü UCLG-MEWA faaliyetleri hakkında bilgilendirerek, Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı. 
Sancaktepe Belediyesi’nden sonraki ziyaret ise Ümraniye Bele-
diyesi’ne yapıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’dan 
belediyenin önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar hakkında 
bilgi alınarak, olası işbirlikleri masaya yatırıldı.  Ayrıca UCLG 2010-
2016 Dönem Başkanı Mimar. Dr. Kadir Topbaş ile bir araya geli-
nerek, yerel politikalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyaret 
programının devamı olarak; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta ile bir görüşme gerçekleştirildi.  Eş Başkan 
Saadie ve Hasan Tahsin Usta son dönemde yaşanan mülteci 
akını ile ilgili yerel yönetimler tarafından yapılması gereken çalış-
maları konuştular. Son olarak Bağcılar Belediye Başkanı  Lokman 
Çağrıcı ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ziyaret edildi. 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı önceki dönemde ger-
çekleştirdikleri faaliyetlerin bu dönemde de artarak devam ede-
ceğini belirtti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise  
UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ve UCLG-MEWA 
Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından teşkilatın çalışmala-
rı hakkında bilgilendirildi. 31 Mart 2019 tarihinde MEWA Bölgesi 
ülkelerinden Türkiye’de yerel seçimler gerçekleştirilmişti. Ziyaret-
ler vesilesiyle belediye başkanları tebrik edilerek, bu dönemde 
UCLG-MEWA ile yapılacak faaliyetler hakkında istişarelerde 
bulunuldu. Toplantılarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta 
olmak üzere Türkiye ve Lübnan’daki yerel yönetimler arasındaki 
ilişkiler de irdelendi. 

UCLG-MEWA Presidency continues to meet with 
local government representatives in the MEWA 
region. Within this context,  Mohamed Saadie, 
UCLG-MEWA Co-President and President of 
Union Municipalities of Dannieh, paid a series 

of official visits to local governments in Istanbul. During visits 
made between 30 April - 2 May, Ziad Jamal, Mayor of Bak-
houn (Lebanon) and Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secre-
tary General, accompanied to Co-President Saadie.
The first stop of the visit was Şeyma Döğücü, Mayor of 
Sancaktepe.  Briefing her on the activities of the Organization, 
Secretary General Mehmet Duman mentioned the works of 
the Committee on Gender Equality. The next visit was made 
to Ümraniye Municipality. UCLG-MEWA Delegation was 
debriefed by İsmet Yıldırım, Mayor of Ümraniye, about the 
planned activities of the Municipality. Parties also discussed 
possible partnerships. The delegation also came together 
with Arc. Dr. Kadir Topbaş, UCLG President for 2010-2016, 
and evaluated local policies.As a continuation of the visit 
program; a meeting was held with the Hasan Tahsin Usta, 
Mayor of Gaziosmanpaşa.  Co-President Sadie and Mayor 
Usta talked about the actions needed to be taken by local 
governments on the recent refugee movement. Finally, 
Lokman Çağırıcı, Mayor of Bağcılar and Ahmet Cin, Mayor 
of Pendik was visited. Mayor Çağırıcı stated that the activities 
they carried out in the previous period will increasingly 
continue in this new period. Mayor Cin was informed by  Co-
President Saadie and Secretary General Duman about the 
activities of the organization. 
On 31 March 2019, local elections were held in Turkey, one 
of the countries in the MEWA region. On the occasion of the 
visits, the Mayors were congratulated and exchanges were 
made on the possible partnerships in this new period. The 
relations between local governments in Turkey and Lebanon 
were also evaluated with a specific reference to the 
Sustainable development Goals. 

UCLG-MEWA EŞ BAŞKANI 
SAADIE’NIN ISTANBUL TEMASLARI 

UCLG-MEWA CO-PRESIDENT 
SAADIE’S ISTANBUL CONTACTS 
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Tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri, bu kez Arap kentlerinin 
gündeminde yerini aldı. Arap coğrafyasında yer 
alan kentlerin kalkınma çalışmalarının hızlandırıl-
ması ve bu çalışmaların 2030 Gündemi doğrultu-

sunda ilerlemesi amacıyla 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Arap 
Kentler Teşkilatı (ATO) tarafından “Sürdürülebilir Şehirler İçin 
Çalıştaylar Forumu” düzenlendi. İstanbul’da gerçekleştirilen 
programa; UCLG Dünya Teşkilatı’nın 2010-2016 yılları Dönem 
Başkanı ve UCLG-MEWA’nın Kurucu Başkanı Mimar Dr. Kadir 
Topbaş ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da 
katıldı. Filistin, Lübnan, Amman ve Muskat’ta bulunan yerel yö-
netimlerden çok sayıda temsilcinin yer aldığı programa Um-
man’dan katılan Dhofar Belediye Başkanı Salem Al Shanfari ve 
Katar’dan katılan Doha Belediyesi Direktörü Jamal Al Nuaimi 
de dikkat çeken isimler arasındaydı. 
Programın açılışında konuşan Dr. Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı için en uzun hizmet süresi olan ve 2004-
2017 dönemini kapsayan görevi boyunca İstanbul’da uygula-
nan proje ve faaliyetlerinin bazılarını katılımcılarla paylaştı. Dr. 
Topbaş tarafından yapılan paylaşımlarda; kent yöneticilerinin, 
kentlerini sürdürülebilir şehirler listesine dahil etmeleri için daha 
yoğun çaba göstermeleri gereği öne çıktı. Açılış Oturumu’nun 

Being on the agenda of all countries around the 
world, the Sustainable Development Goals 
have been on the agenda of the Arab cities 
now. With the aim of facilitating develop-
ment-related efforts of the cities in the Arab 

geography and advancing these works in line with the 2030 
Agenda, the Arab Towns Organization (ATO) organized 
“The Forum Of Workshops For Sustainable Cities” in Is-
tanbul, on 29-30 April 2019. Arch. Dr. Kadir Topbaş, 2010-
2016 UCLG President; and Mehmet Duman, UCLG-ME-
WA Secretary General, also attended the event. Salem Al 
Shanfari, Mayor of Dhofar, Oman; Jamal Al Nuaimi, Direc-
tor of Doha Municipality, Qatar were among the prominent 
participants of the program hosted many local government 
representatives from Muscat, Jordan, Lebanon, and Pal-
estine. 
Speaking in the opening of the event, Dr. Topbaş shared 
some good practices that he applied in Istanbul during his 
13-year tenure, between 2004 and 2017, the longest-
serving period for an IMM Mayor. Dr. Topbaş also underlined 
the need for more intensive efforts by city managers to 
incorporate their cities into the list of sustainable cities. 
Following the opening, the program continued with a 

SÜRDÜRÜLEBILIR ŞEHIRLER 
ÇALIŞTAYLAR FORUMU

FORUM OF WORKSHOPS FOR 
SUSTAINABLE CITIES
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ardından program, “Akıllı Şehir Yönetimi ve Operasyonel Tek-
nikleri” başlıklı oturum ile devam etti. 
Programın ikinci günü, “Sürdürülebilir Kalkınmanın Gerçekleş-
tirilmesinde Akıllı Şehirlerin Rolü” başlıklı oturum ile devam etti. 
UCLG-MEWA’nın da yer aldığı oturumda özellikle MEWA Böl-
gesi’ndeki şehirlerarasında bilgi ve tecrübe paylaşımının yay-
gınlaştırılması ve akıllı şehirlerin oluşturulması için güçlü işbir-
likleri kurmanın yolları tartışıldı. Bu sayede 2030 Gündemi’nde 
kentler için çizilen çerçevenin kritik noktaları bu platformda ye-
rini almış oldu. 
İki gün süren program vesilesi ile İstanbul’a gelen ATO üyeleri, 
aynı zamanda Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan  
UCLG-MEWA’yı da ziyaret etme olanağı buldu. ATO Genel 
Sekreteri Ahmet Al-Subaih öncülüğünde Sekretarya çalışanla-
rı ile bir araya gelen heyet, teşkilatın yapısı ve işleyişi ile UCLG 
ve diğer bölge teşkilatları ile olan ilişkiler hakkında bilgi aldı. 
UCLG-MEWA’nın farklı tematik alanlarda faaliyet gösteren ko-
miteleri ve 2030 Gündemi doğrultusunda komiteler tarafından 
yürütülen çalışmalar da heyet ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra 
katılımcılar, yeni ve güvenli Blockchain teknolojisini yaygınlaş-
tırmayı amaçlayan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi faali-
yetleri kapsamındaki çalışmaların yanı sıra özellikle bahse konu 
teknolojiyi ve metodolojisini değerlendirdiler. Gelecek dönemde 
ATO ile UCLG-MEWA arasındaki işbirliğinin özellikle bu alanda 
yoğunlaşması bekleniyor. 

workshop entitled “Smart city Management and Operation 
Techniques”.
In its second day, the event started with the workshop 
entitled “The Role of Smart Cities in Achieving Sustainable 
Development”, where participants, including UCLG-MEWA, 
discussed the ways for stronger partnerships for the creation 
of smart cities and dissemination of knowledge and 
experience among the cities in the MEWA region. In this 
way, the critical points of the framework drawn for cities in 
the 2030 Agenda have taken their place in this platform.
ATO members visiting Istanbul on the occasion of this two-
day program also had the opportunity to visit UCLG-MEWA 
General Secretariat in Istanbul. Ahmed Al-Subaih, 
Secretary General of ATO, and his accompanying 
delegation received here information about the structure 
and operation of the Organization, and the relations with 
the UCLG and other Sections. Committees in different 
thematic areas and their activities carried out in line with 
the 2030 Agenda were also shared with the delegation. 
Besides this, participants discussed the Blockchain 
technology and methodology within the context of the 
activities of UCLG-MEWA Committee on Smart Cities 
seeking to disseminate this new and safe technology. The 
cooperation between ATO and UCLG-MEWA is expected 
to intensify in the future, especially in the field of smart 
cities.
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U CLG-MEWA’nın üyeleri arasında yer alan 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 
5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Mayıs 
2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Teşkilatın yeni dönem yönetim organlarının 

belirlendiği toplantıya, 30 farklı ülkeden temsilci katıldı. Ka-
tılımcılar arasında UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed 
Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman da yer aldı. 
Toplantının açılış konuşmasını dönemin TDBB Başkanı ve 
yine dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu yaptı. Başkan Karaosmanoğlu konuşma-
sında; TDBB’nin asıl gayesinin kentteki insanların daha 
sağlıklı ve mutlu bir yaşama sahip olmaları için hizmet su-
nulması ve halklar arasındaki ortak kültürün geliştirilmesi 
olduğunu kaydetti. Bu vesile ile teşkilatın yeni dönem baş-
kanına ve yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundu. 

T he 5th Ordinary General Assembly Meeting of 
the Union of Turkish World Municipalities 
(TDBB), one of the members of UCLG-MEWA, 
was held in Istanbul on 2 May 2019. Represen-
tatives from 30 different countries participated in 

the meeting, where the governing bodies of the new term 
of the organization were determined. Mohamed Saadie, 
UCLG-MEWA Co-President, and Mehmet Duman, Secre-
tary General were among the speakers. 
The opening speech of the meeting was made by İbrahim 
Karaosmanoğlu, the then President of UTWM and the then 
Mayor of Kocaeli Metropolitan Municipality. In his speech; 
Karaosmanoğlu stated that UTWM’s main aim is to provide 
services for the people in the city in order for them to have 
a healthier and happier life and to develop a common 
culture among the peoples. On this occasion, he wished 

TÜRK DÜNYASI BELEDIYELER BIRLIĞI 
5. OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISI 

5TH ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 
MEETING OF THE UNION OF TURKISH 

WORLD MUNICIPALITIES  
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UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da toplan-
tıda bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Yaptığı ko-
nuşmada Genel Sekreter Duman; UCLG-MEWA 
ve TDBB’nin ortak coğrafyada gerçekleştirdikleri işbirlik-
lerinden bahsederek yeni yönetime başarılar diledi.  Yapı-
lan konuşmaların ardından Divan Heyeti oluşturularak 
toplantının gündem maddeleri görüşüldü. Oluşturulan 
Divan Heyeti’nin başkanlığına TDBB Kurucu Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Divan üyeliklerine ise Ma-
kedonya Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari ile 
Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Ta-
ğıev seçildi. 
Gündem maddeleri doğrultusunda ilerleyen toplantıda ilk 
olarak TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak tarafından 
teşkilatın 2015-2019 Faaliyet Raporu sunuldu. Akabinde 
Denetim Kurulu Üyesi Hasan Akcan tarafından Denetim 
Raporu ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yücel 
Çelikbilek tarafından da Mali Rapor sunuldu. Sunulan ra-
porlar Genel Kurul Üyeleri tarafından oy birliği ile ibra edildi. 
Sunumların ardından teşkilatın organlarının seçimine gi-
dildi. Yapılan oylama sonucunda TDBB Başkanlığı’na 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başka-
nı Uğur İbrahim Altay seçilirken, Genel Kurul üyeleri tara-
fından TDBB’nin yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve 
Yüksek Danışma Kurulu üyeleri de belirlendi. Genel Kurul 
Toplantısı’nın ardından TDBB’nin yeni Yönetim Kurulu 
üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Burada söz alan UC-
LG-MEWA Eş Başkanı Saadie, hem UCLG-MEWA Eş 
Başkanı olarak hem de TDBB’nin bir üyesi olarak, Lübnan 
ve Türkiye’de bulunan yerel yönetimlerin arasındaki ilişki-
lerin güçlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti. 

success to the new president and the board of directors of 
the organization. 
Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary General, also 
made a greeting speech in the meeting. Secretary General 
Duman, in his speech, wished success to the new 
governing bodies by mentioning the cooperation between 
UCLG-MEWA and TDBB in the common geography. 
Following the speeches, the Council Committee was 
established and the agenda items of the meeting were 
discussed. Erol Kaya, TDBB Founding President, and 
Istanbul Deputy were elected as the chairman of the 
Council Committee and Arben Taravari, Mayor of Gostivar 
Municipality of Macedonia, and Temraz Tağıev, President 
of the Union of City Municipalities of Azerbaijan were 
elected as members of the Council. 
In the meeting, Dr. Fahri Solak, TDBB Secretary General, 
presented the organization’s 2015-2019 Annual Report. 
Subsequently, Hasan Akcan, member of Supervisory 
Board, presented the Audit Report and Yücel Çelikbilek, 
Vice President for Financial Affairs, presented the Financial 
Report. Submitted reports were unanimously acquitted by 
the members of the General Assembly.
After the presentations, the governing bodies of the 
organization were selected. As a result of the voting, Uğur 
İbrahim Altay, Mayor of Konya and UCLG Co-President 
elected as the President of the TDBB. TDBB Administrative 
Board Members, Supervisory and High Advisory Board 
Members were also elected in the meeting. Following the 
General Assembly Meeting, new members of the Board 
held their first meeting. Mohammed Saadie, UCLG-MEWA 
Co-President and member of TDBB, indicated that they 
want the strengthening of relations between the local 
governments in Lebanon and Turkey. 

<<
Mehmet Duman, UCLG-MEWA Secretary General

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı & UCLG Eş 
Başkanı Altay, TDBB’nin Başkanlığına seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Mayor of Konya & 
UCLG Co-President was elected  as the 
President of TDBB.



50 | 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ta-
rafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kül-
türel Mirasın Korunmasında Farkındalık 
Yaratma Semineri”, 9-10 Mayıs 2019 tarih-
lerinde gerçekleştirildi. Üniversitenin Fın-

dıklı Yerleşkesi’nde düzenlenen seminerin oturumlarına, 
akademisyenlerden öğrencilere, sivil toplum kuruluşların-
dan yerel yönetim temsilcilerine, sanatçılardan zanaatkâr-
lara kadar birçok farklı kesimden kişi katıldı. UCLG-MEWA 
Kültür Komitesi ve Turizm Komitesi de program kapsamın-
da yerini aldı. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bö-
lümü öğrencileri tarafından düzenlenen seminer, üniversi-
tenin kurucusu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk modern 
müzecisi olan Osman Hamdi Bey’in zamanından bu yana 
süregelen tarihin korunması ve yaşatılması, bu sayede 
kültürel mirasa verilen değerin sürdürülebilir kılınması için 
toplumsal farkındalık yaratılmasını hedefledi. Programın 
ilk günü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü 

T he third edition of the “Awareness Raising Sem-
inar on the Protection of Cultural Heritage”, 
organized by Mimar Sinan Fine Arts University, 
took place on 9-10 May 2019. The sessions of 
the seminars organized at the Fındıklı Campus 

of the University hosted many representatives from differ-
ent sectors and occupations including, academicians, as 
well as students; non-governmental organizations; local 
governments; artists and artisans. The UCLG-MEWA 
Committee on Culture and Tourism also took part in the 
program. 
Organized by the students of the Department of Art History 
at Mimar Sinan Fine Arts University, Seminar sought to 
preserve and maintain the continues history ongoing from 
the period of Osman Hamdi Bey, the founder of the 
university and the first modern museologist of the Ottoman 
Empire. In this way, the event further aimed to create social 
awareness for ensuring the sustainability of the value given 
to the cultural heritage sustainable. The first day of the 

KÜLTÜREL MIRASIN KORUNMASINDA 
FARKINDALIK YARATMA SEMINERI

AWARENESS RAISING SEMINAR ON 
THE PROTECTION OF CULTURAL 

HERITAGE
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Prof. Dr. Handan İnci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Aka-
binde düzenlenen oturumlarda, kültür varlıklarının tanıtı-
mının önemi, taşınabilir kültür varlıklarının restorasyonları 
ve bu konudaki temel yaklaşımlar, kültürel mirasın korun-
masının hukuki boyutu ve kültürel mirasın gelecek nesille-
re aktarılmasının önemi ele alındı.
İkinci gün gerçekleştirilen oturumlarda kültürel miras konu-
su, STK’lar ve yerel yönetimler perspektifinden değerlen-
dirildi. Yerel, ulusal ve küresel olarak müzelerdeki tanıtım 
elemanları hakkında genel durum aktarıldı. Ardından, İs-
tanbul’daki Yenikapı Kazısı sonrasında 8.500 yıl öncesine 
dayanan eserlerden ve bunların sergilenmesinden bahse-
dilerek, bölgenin önemi üzerine değerlendirmelerde bulu-
nuldu.  Diğer bir oturumda, kültürel mirasın korunmasında 
sivil toplum kuruluşlarının önemi ve katkısı konuşuldu. 
Bahse konu oturumda, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değer-
lerini Koruma Vakfı (TAÇ) Başkanı Dr. M. Sinan Genim ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sümer Atasoy ile Çevre ve 
Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kent 
Araştırmaları Koordinatörü M. Alp Arısoy tarafından yerel-
de yürütülen projeler ve çalışmalar aktarıldı. Böylece, sür-
dürülebilir kültür çalışmaları kapsamında gerek sivil mima-
ri gerekse kültür, çevre ve gastronomi alanlarında STK’lar 
tarafından yerelde yürütülen çalışmalar, disiplinler arası 
etkileşime de ışık tuttu. 
UCLG-MEWA Kültür Komitesi Başkanı İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin iştiraki olan Kültür A.Ş. tarafından, somut 
olmayan kültürel mirasa yönelik belediye tarafından yürü-
tülen araştırma ve belgeleme faaliyetlerini anlatan bir su-
num gerçekleştirildi. Kültürel mirasın korunması ve değer-
lendirilmesiyle ilgili gerçekleştirilen oturumların ve yapılan 
değerlendirmelerin ardından seminer sonlandırıldı. 

program started with the opening speech of Prof. Dr. 
Handan İnci, the Rector of Mimar Sinan Fine Arts University. 
In the following sessions, the importance of the promotion 
of cultural assets, the restoration of movable cultural 
assets and the main approaches on this issue, the legal 
dimension of the protection of cultural heritage, and the 
significance of transferring the cultural heritage to the next 
generations were among the discussed issues.
On the second day, cultural heritage was evaluated from 
the perspectives of NGOs and local governments. 
Participants shared the general situation about the 
informative elements of museums at local, national and 
global levels. Then, the artworks of the Istanbul Yenikapı 
excavation, which dated back to the 8,500 years, and the 
exhibition of these pieces were discussed and the importance 
of the region was evaluated.  In another session, participants 
addressed the importance and contribution of non-
governmental organizations to the protection of cultural 
heritage. During the session mentioned, local projects and 
studies carried out at the local level were shared by Dr. 
Architecht Sinan Genim, President of Foundation for the 
Preservation of Turkey’s Monuments, Environment and 
Tourism Assets (TAC Foundation); and Prof. Dr. Sümer 
Atasoy, the Executive Bureau Member of TAC Foundation; 
and Architecht Alp Arısoy, Urban Studies Coordinator of the 
Foundation for the Protection and Promotion of the 
Environment and Cultural Heritage (ÇEKÜL). Thus, within 
the context of sustainable cultural studies, local studies 
conducted by NGOs in the fields of civil architecture and 
culture, environment and gastronomy shed light on 
interdisciplinary interaction. 
İstanbul Kültür A.Ş., the affiliate of Istanbul Metropolitan 
Municipality, and the President of the UCLG-MEWA 
Committee on Culture, made a presentation on the research 
and documentation activities carried out by the municipality 
as for the intangible cultural heritage. The seminar was 
finalized after the sessions and evaluations about the 
preservation and evaluation of the cultural heritage. 
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W orld Academy for Local Government and 
Democracy (WALD), which we are one of 
the founding members of, and  Rumeli 
University Global Policy Application and 
Research Center (RUPAM) signed a 

cooperation protocol on 27 May 2019. The protocol was 
made within the context of the Migration, Urban Development 
and Urban Liveability Project. This Project consists of 
researches, workshops and international congress/summit 
to be conducted between 2019 and 2020.
Within the context of the project, fieldworks visits will be 
conducted in Istanbul, Midilli, and Syria. The data obtained 
from these works will be discussed in the workshops to be 
organized in 5 different cities and Midilli. The workshops 
seek to bring together the scientists and representatives of 
international organizations and local governments.
In the 3rd phase of the project, which will address to urban 
development and urban liveability particularly in the context 
of internal and external migration, “International Urban 
Development and Urban Liveability Summit” will be organized
Within the context of the Protocol signed by Mehmet Duman, 
UCLG-MEWA Secretary General and Prof. Dr. Tamer 
Dodurka, Rector of Rumeli University, 30 students from 
Rumeli University will have opportunity to intern in the 
projects that WALD carried out in different districts of Istanbul.
Partnerships play an important role in the implementation of 
the global agendas. In this regard, Sustainable Development 
Goals also promotes partnerships. The project is expected 
to contribute to sustainable development. 

AKADEMI ILE IŞBIRLIĞI

Kurucuları arasında yer aldığımız WALD ve Rume-
li Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi(RUPAM) arasında 27 Mayıs 
2019 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalandı. Pro-
tokol; Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşana-

bilirlik Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Göç, Kentsel Geli-
şim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi, 2019 – 2020 yıllarında 
gerçekleştirilecek araştırma, çalıştaylar ve uluslararası kongre/
zirve etaplarından oluşuyor. 
Proje kapsamında İstanbul, Midilli ve Suriye’de saha çalışmaları 
yapılacak. Saha çalışmalarından elde edilen veriler 5 farklı 
kentte ve Midilli’de gerçekleştirilecek çalıştaylarda tartışılacak. 
Çalıştayların; uluslararası kuruluş ve yerel yönetim temsilcilerinin 
yanı sıra çok sayıda bilim insanını bir araya getirmesi 
hedefleniyor. Kentsel gelişimi ve kentsel yaşanabilirliği özellikle 
iç ve dış göç bağlamında ele alacak projenin 3. etabında 
“Uluslararası Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Zirvesi” 
düzenlenecek
UCLG-MEWA Genel Sekreteri ve WALD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Duman ile Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Dodurka tarafından imzalanan Protokol kapsamında  
Rumeli Üniversitesi’nden 30 öğrenciye de WALD’ın İstanbul’un 
farklı ilçelerinde yürüttüğü projelerde staj yapma imkanı 
tanınacak.  
2030 Gündemi içerisinde öne çıkan konulardan biri olarak farklı 
sektörler arasında kurulacak ortaklıklar, sürdürülebilir 
kalkınmanın kilit unsurlarından biri olarak görülüyor. Bu 
manada, bahse konu işbirliğinin uzun vadede kalkınmaya katkı 
sağlaması da bekleniyor. 

COOPERATION WITH THE ACADEMIA
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T he refugee crisis is one of the largest, long-lasting 
and complicated human crises of modern times. 
Refugees who are forced to leave their country for 
different reasons are concerned about securing their 
present and future and they are facing with the 

problem of maintaining their daily lives. WALD took precautions 
in order to improve the quality of life of both refugees and host 
communities. WALD took action to support the creation of decent 
job opportunities for human dignity through activities that 
strengthen the labor market supply. In addition, we carry out our 
studies with recognition of the importance of training highly 
qualified staff in the labor market with the participation of the 
private sector in districts with higher asylum seekers population.
Kitchen of Hopes Project was initiated on 1 April 2019, which we 
carry out with the cooperation of the World Food Program (WFP) 
and the Turkish Red Crescent (TRC). The Kitchen of Hopes 
Project focuses on the fact that the dish is a denominator that 
brings together and combines all cultures. It aims to increase the 
employment opportunities of the participants in the future and to 
gain permanent skills. In our project, which started as a pilot 
region in Altındağ (Ankara) and Bağcılar (Istanbul) districts, 120 
women and men, consisting of asylum seekers and host 
communities, will receive 2 months of apprenticeship training in 
their kitchen and 2 months in selected restaurants and hotels and 
start on-the-job training. In this way, social adaptation between 
asylum seekers and the host community is tried to be achieved 
while participants who successfully complete their education will 
be allowed to take the formal steps into the business world.
As WALD, our goal is to accelerate the process of social cohesion 
and to reach the top of benefits of the investments that people 
will make in the future, also the benefits for the country’s economy. 
In this context, the beneficiaries have met around an iftar dinner 
as part of their training within the project’s framework, as a first 
stage. Participants presented the meals which they prepared 
together with the famous chefs. The attended guests thanked the 
beneficiaries who prepared the delicious tastes. 

MUTFAKTA UMUT VAR PROJESI

S ığınmacı krizi, modern zamanların en geniş 
ölçekli, uzun süreli ve karmaşık insani kriz-
lerinden biri olarak devam ediyor. Farklı ne-
denlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
sığınmacıların, bugünlerini ve geleceklerini 

güvence altına alma konusunda endişe duydukları ve 
günlük hayatlarını idame ettirme sorunu ile karşı karşıya 
kaldıkları, gözle görülür bir gerçeklik. 
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı 
(WALD), hem ev sahibi toplumların, hem sığınmacıların 
yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen önlemler ve 
işgücü piyasası arzını güçlendiren faaliyetler yoluyla, 
insan onuruna yakışır iş imkânlarının yaratılmasını 
desteklemek amacıyla faaliyetler yürütmeye devam 
ediyor.  Bunun yanı sıra sığınmacı nüfusun yoğun olduğu 
bölgelerde, özel sektörün de katılımı ile işgücü 
piyasasına kalifiye eleman yetiştirilmesi, WALD’ın bu 
alandaki çalışmalarının çıkış noktalarından biri. 
Her işe mutfağından başlanması gerektiği düşüncesiyle 
şekillenen Mutfakta Umut Var Projesi, Birleşmiş Milletler 
Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı işbirliği ile 
1 Nisan 2019 tarihinde başladı. Proje; yemeğin tüm 
kültürleri buluşturan ve birleştiren bir payda oluşunu 
merkeze alarak, katılımcıların gelecekte iş bulma 
imkânlarını arttırmayı ve kalıcı beceriler kazanmalarını 
hedefliyor.  
Pilot bölge olarak Ankara’da Altındağ ve İstanbul’da 
Bağcılar ilçelerinde başlatılan projede, yerel halk ve 
sığınmacılardan oluşan 120 kadın ve erkek, Türk Kızılayı 
mutfaklarında 2 ay aşçılık eğitimi aldıktan sonra, 
kendileri için uygun bulunan seçkin restoran ve otellerde 
2 ay sürecek olan işbaşı eğitimine başlayacak. Bu 
sayede bir yandan yerel halk ve sığınmacılar arasındaki 
sosyal uyum güçlendirilirken, diğer taraftan da eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan katılımcıların iş dünyasına yasal 
yoldan adım atmasına imkân sağlanacak.
Bu proje ile WALD’ın hedefi; sosyal uyum sürecinin hız 
kazanması, bireylerin geleceklerine yapacakları 
yatırımın ve tüm bunların bileşeninde ülke ekonomisine 
kazandıracağı faydanın en üst düzeye ulaştırılması. Bu 
bağlamda, projenin ilk etap faydalanıcıları eğitim 
programları çerçevesinde Ramazan ayında bir iftar 
yemeğinde buluşarak, ünlü şefler eşliğinde yapmış 
oldukları yemekleri misafirlerine sundular. Davete katılan 
misafirler birbirinden güzel lezzetleri hazırlayan 
faydalanıcılara teşekkürlerini sundular. 

PROJECT ON KITCHEN OF HOPES
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C losing Meeting organized within the context 
of “Power the Revolution for Climate Action 
Project” was held on 13 June 2019, under the 
auspices of Denizli Metropolitan Municipality. 
In the event, Mehmet Duman, UCLG-MEWA 

Secretary General, moderated the session titled “Building 
Environmentally Resilient Cities”.
According to the Denizli Climate Change Action Plan 
prepared within the context of this project, it is expected 
that greenhouse gas emission will increase to 12 million 
tons by 2030. However, it is targeted in the action plan to 
limit the emissions with 9 million tons, %21 percent 
reduction, which is in parallel with the national plan of 
Turkey. According to the Plan, Denizli’s 2016-2030 per 
capita emission increase will be limited to 7%. The plan 
also includes 36 adaptation actions for Denizli, which is 
facing the risk of changing from semi-arid climate to arid 
climate in the coming years. In the preparation of this plan, 
funded by the EU, REC Turkey had an active role especially 
for developing the action plans related to reduction and 
adaptation.
In the session “Building Environmentally Resilient Cities” 
moderated by Secretary General Duman; Seda Özdemir, 
Representative of Istanbul Metropolitan Municipality; Ömür 
Can Kurtuluş, Representative of Bursa Metropolitan 
Municipality; Ana Romero Calix, Representative of 
Barcelona Municipality; and Erdoğan Karaca, representative 
of Turkish Ministry of Environment and Urban Planning 
addressed the participants. Speaking in the opening of the 

IKLIM HAREKETI IÇIN DEĞIŞIME GÜÇ 
VER PROJESI KAPANIŞI

D enizli Büyükşehir Belediyesi tarafından “İklim 
Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi” kap-
samında düzenlenen Kapanış Toplantısı, 13 
Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Prog-
ram kapsamında “İklim Değişikliğine Direnç-

li Şehirlerin İnşası” teması altında gerçekleştirilen oturuma 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman başkanlık 
etti.  
Proje kapsamında hazırlanan Denizli İklim Değişikliği 
Eylem Planı’na göre, sera gazı salımlarının 2030 yılında 
12 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ancak, Türkiye’nin 
ulusal planlarına uyumlu olarak %21’lik azaltımın 
öngörüldüğü planda, salımların 9 milyon ton ile 
sınırlandırılması hedefleniyor. Yine Plan’a göre, Denizli’nin 
2016-2030 kişi başı salım artışı %7 ile sınırlandırılacak. 
Plan, önümüzdeki yıllarda yarı kurak iklimden kurak iklime 
dönüşme riski ile karşı karşıya kalan Denizli için 36 adet 
uyum eylemi de içeriyor. AB tarafından finansmanı 
sağlanan projenin azaltım ve uyum başlıklarını içeren 
eylem planının hazırlanmasında REC Türkiye etkin rol aldı. 
Toplantının “İklim Değişikliğine Dirençli Şehirlerin İnşası” 
baş l ı k l ı  o tu rumu  Gene l  Sek re te r  Duman ’ ı n 
moderatörlüğünde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
temsilcisi Seda Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
temsilcisi Ömür Can Kurtuluş, Barselona Belediyesi 
temsilcisi Ana Romero Calix ve T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı temsilcisi Erdoğan Karaca’nın panelist olarak 
katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını 
yapan Genel Sekreter Duman, 2030 Gündemi’nde yer alan 
“Temiz Su, Hijyen ve Sıhhi Koşullar” konulu 6’ncı Hedef, 
“Erişilebilir ve Temiz Enerji” konulu 7’nci Hedef ve “Sorumlu 
Üretim ve Tüketim” konulu 12’nci Hedef’in doğrudan 
çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. 
Bunun yanı sıra, “İklim Eylemi” konulu 13’üncü Hedef, 
“Sudaki Yaşam” konulu 14’üncü Hedef ve “Karasal Yaşam” 
konulu 15’inci Hedef’in de çevre kalitesine ve çevresel 
dirençliliğin artırılmasına vurgu yaptığını ifade eden Genel 
Sekreter Duman, çevre konusunda sürekli artan bu 
hassasiyetin kent ile buluştuğu noktanın “Sürdürülebilir 
Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11 numaralı hedef 
olduğunun altını çizdi. 
Konferans öncesinde Belediye Başkanları Küresel İklim 
ve Enerji Sözleşmesi ve Karbon İfşa Platformu’ndan 
temsilciler ile bir araya gelinerek, söz konusu kurumlar ile 

POWER THE REVOLUTION FOR 
CLIMATE ACTION PROJECT CLOSING 

NEWS | HABERLER
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session, Secretary General Duman pointed out that Goal 
6 on “Clean Water and Sanitation”, Goal 7 on “Affordable 
and Clean Energy”, and Goal 12 on “Responsible 
Production and Consumption” are directly relevant with the 
environmental sustainability. Adding that Goal 13 on 
“Climate Action”, Goal 14 on “Life Below Water” and Goal 
15 on “Life on Land” also address the environmental quality 
and resilience, Duman noted that Goal 11 on “Sustainable 
Cities and Communities” is the intersection point for raising 
awareness about environmental issues and the cities.
Prior to the conference, meetings were organized with 
delegates of The Global Covenant of Mayors for Climate 
& Energy, and Carbon Disclosure Project. In these 
meetings, activities conducted within the context of 
developing cooperation with the above-mentioned 
institutions were reviewed. As part of the program, Ali 
Değirmenci, President of Denizli City Council, and Professor 
Mahmud Güngör, Director General of Denizli Water and 
Sewerage Administration, were visited. UCLG-MEWA 
Delegation lastly paid a visit to Osman Zolan, Mayor of 
Denizli, and discussed possible cooperation areas between 
the municipality and UCLG-MEWA.

ortaklıkların geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetler değerlendirildi. Denizli programı dahilinde 
ayrıca, Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve 
DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör 
makamlarında ziyaret edilerek kurum çalışmaları paylaşıldı. 
Son olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan’ı ziyaret eden UCLG-MEWA Heyeti, belediye ile 
teşkilat arasında oluşturulabilecek işbirliği alanları üzerinde 
değerlendirmelerde bulundu. 
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gu-
terres’in himayelerinde düzenlenecek İklim 
Eylem Zirvesi, 23 Eylül 2019 tarihinde New 
York’ta gerçekleştirilecek. 9 temel eylem ala-
nının belirlendiği Zirve’nin, “Altyapı, Şehirler 

ve Yerel Eylem” başlıklı oturumunun eş yürütücülüğünü 
MEWA Bölgesi ülkelerinden Türkiye yapacak. Üst-düzey 
devlet yöneticilerinin yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşla-
rının yöneticilerinin de hazır bulunacağı toplantının özet 
raporu Genel Sekreter Antonio Guterres tarafından sunu-
lacak.
MEWA Bölgesi’nde daha çevre dostu şehirlerin inşası için 
yakından takip edeceğimiz Zirve’nin sonuçlarını öğrenmek 
için UCLG-MEWA Newsletter’ı ve sosyal medya hesapla-
rını takip etmeye devam edin.

Y erel yönetimler, su idareleri ve özel sektör temsil-
cilerinin yanı sıra akademisyenlerin bir araya 
gelerek su kayıp ve kaçakları ile mücadele stra-
tejilerini tartışacağı Forum, 9-11 Ekim 2019 tarih-
leri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. T.C. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın himayelerinde, Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
(DSİ) destekleriyle düzenlenecek etkinliğe, 30 Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı tüm Su ve Kanalizasyon İdareleri ve sektörün 
üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi 
altında oluşturulan ve başkanlığı 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İda-
resi (İSKİ) tarafından yürütülen Su 
ve Atıksu Görev Gücü çalışmala-
rı kapsamında yakından takip et-
tiğimiz bu etkinliğe ilişkin detaylı 
bilgi için, UCLG-MEWA Newslet-
ter’da ve web sitesinde yer alan 
duyuruları takip etmeye devam 
edin.

UN CLIMATE ACTION SUMMIT 2019

5TH WATER LOSS AND 
LEAKS FORUM

UN Climate Action Summit, which will be held 
under the auspices of UN Secretary-General 
Antonio Guterres, will be held on September 
23, 2019 in New York. 9 main action areas 
are determined for the Summit. The session 

on “Infrastructure, Cities and Local Action” will be co-
conducted by Turkey, which is one of the MEWA region 
countries. The summary report of the meeting will be 
presented by Antonio Guterres, UN Secretary General, 
with the participation of top-level government officials, as 
well as relevant non-governmental organizations.
We will be following the Summit closely to build more eco-
friendly cities in the MEWA region. Please stay tuned to 
the UCLG-MEWA Newsletter and social media accounts 
to be updated about the outcomes of the Summit. 

O n 9-11 October 2019, representatives from local 
governments, water administrations and private 
sector, as well as academicians, will meet and 
discuss strategies to combat water losses and 
leakages at the 5th Water Loss and Leaks Forum 

that will be organized in Ankara. The event will be organized with 
the support of the General Directorate of Water Management 
and the General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) 
under the auspices of the Ministry of Forestry and Water Affairs 
of the Republic of Turkey. The participation of 30 Water and 
Sewerage Administrations and senior 
representatives of the sector is expected. We 
have been closely monitoring the event within 
the context of the Water and Wastewater Task 
Force, which was established under the 
UCLG-MEWA Committee on Environment, 
chaired by Istanbul Water and Sewerage 
Administration (ISKI). Please follow the 
announcements in the UCLG-MEWA 
Newsletter and our website for detailed 
information about this event.

IKLIM EYLEM ZIRVESI

5. SU KAYIP VE KAÇAKLARI 
FORUMU

ANNOUNCEMENTS | DUYURULAR



 | 57

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ve sür-
dürülebilir kalkınmanın tesis edilmesi noktasında 
yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasın-
daki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan Kal-
kınma Politika Forumu’nun (PFD) Asya Bölge 

Toplantısı, 24-26 Eylül 2019 tarihleri arasında, Nepal’in Katman-
du kentinde gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, UC-
LG-MEWA’nın da aktif üyelerinden biri olarak yer aldığı ve PFD 
toplantılarının hazırlık aşamasından sorumlu Görev Gücü’nün 

toplantısı düzenlenecek. Programın içeriğine 
dair detaylı bilgilerin ilerleyen dönemlerde 
paylaşılacağı toplantı ve geçmiş toplantılar 
hakkında detaylı bilgi için https://europa.eu/
capacity4dev/policy-forum-development ad-
resini ziyaret edebilirsiniz.

POLICY FORUM ON DEVELOPMENT 
(PFD) ASIA REGIONAL MEETING

T he Asian Regional Meeting of the Policy Forum 
on Development (PFD), aimed at strengthening 
the cooperation between local governments and 
non-governmental organizations to establish 
sustainable development, will be held by the 

European Commission in Kathmandu, Nepal on 24-26 
September 2019. Within the context of the event, a meeting of 
the Task Force, which is one of the active members of UCLG-
MEWA and is responsible for the preparation of PFD meetings, 
will also be organized. You can visit the 
website https://europa.eu/capacity4dev/
policy-forum-development for further 
information on the meeting where detailed 
information about the program and past 
meetings will be shared in the future.

KALKINMA POLITIKA FORUMU 
(PFD) ASYA BÖLGE TOPLANTISI
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KAŞHAN’DAKİ MOHTASHAM BÖLGESİNİN TARİHİ 
DOKUSUNUN RESTORASYONU VE REHABİLİTASYONU

Mohtasham bölgesinin tarihsel bağlamının restorasyonu ve 
rehabilitasyonu projesi, bu bölgenin içinde bir turizm ağı ya-
ratmanın yanı sı a tarihi dokunun korunmasını ve güzelleşti-
rilmesini de hedeflemektedir.

Kaşhan ve Kültür
Kaşhan Belediyesi, sürdürülebilir kalkınmada başarıya sağ-
lamak ve kamu refahını artırmak amacıyla farklı alanlarda 
etkin olarak çalışmaktadır. Belediye, bu planların yerine ge-
tirilmesi amacıyla;  turizm ve ekonomide etkin eylemler, kamu 
gelir seviyesinin artırılması noktasında cazip yatırımları ha-
yata geçirmiştir. Mohtasham bölgesinin tarihsel bağlamının 
restorasyonu ve rehabilitasyonu projesi, Kültür için Gündem 
21 ile ilgili olarak nitelendirilebilir.
Restorasyon ve rehabilitasyon sadece çok eski yerleşim böl-
gelerinde yaşam kalitesini arttırmakla kalmadı, aynı zamanda 
yatırımcıların da dikkatini çekerek turizm refahını yükseltti.
 
Projenin Hedefleri ve Uygulaması

Ana Hedef
Mohtasham bölgesinin tarihsel bağlamının restorasyonu ve 
rehabilitasyonu projesi, bu bölgenin içinde bir turizm ağı ya-
ratmanın yanı sıra tarihi dokunun korunmasını ve güzelleşti-
rilmesini de hedeflemektedir.

Dört Adım
Mohtasham bölgesinin restorasyonu ve rehabilitasyonu için 

UCLG-MEWA ÜYELERININ 
KÜLTÜR BAĞLAMINDAKI IYI 

UYGULAMA ÖRNEKLERI

GOOD PRACTICES BY 
UCLG-MEWA MEMBERS WITHIN 

THE CONTEXT OF CULTURE

RESTORATION AND REHABILITATION OF THE 
HISTORICAL TEXTURE OF MOHTASHAM DISTRICT IN 
KASHAN

The project restoration and rehabilitation of the historical 
context of mohtasham district aims to preserve and beautify 
the historical texture along with creating a tourism network 
inside this area.

Kashan and Culture
Kashan municipality is active in different areas and developed 
a plan in order to achieve sustainable development and 

Kültür için Gündem 21 başlıklı belge bağlamında 24. 
Newsletter sayımızda kültür ve sürdürülebilir yerel 
kalkınma alanındaki iyi uygulama örneklerini sizler 
için derledik. Burada tanıtılan ve UCLG-MEWA 
Bölgesi’nden gelen projeler, UCLG Dünya Teşkilatı 
tarafından belirlenen bir dizi kriter göz önünde 
bulundurularak seçilmiştir.  İyi okumalar dileriz. 

Within the context of Agenda 21 for culture, we 
would like to introduce some good practices in the 
area of culture and local sustainable development 
in this 24th edition of our Newsletter. Projects from 
UCLG-MEWA Region presented here have been 
selected in consideration of a set of criteria 
determined by UCLG. Enjoy your reading. 

GOOD PRACTICE | İYİ UYGULAMA
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atılan ana eylemler 4 kategoriye ayrılabilir:
Yapısal- Mekansal önlemler

 Bölgeyi daha ayırt edilebilir kılma noktasında Mohtasham 
 Sokağının ana ekseninin birleşme yerine açılan bir ana 
 kapı ta tasarlama

 Restorasyonu planlama 
 Mekansal çeşitlilik oluşturmak için uygulamalar ve yapılar 

 oluşturma
 Görsel kalite oluşturma, geçiş yolları ve durak yerleri ve 

 bilgi panoları oluşturma

Kültürel-Tarihi önlemler
 Restore edilebilecek ve daha fazla turist çekebilecek 

 potansiyeli olan değerli bölgeleri belirleme
 Mirneshaneh’te bir müze kurma 
 Servis dışı sarnıçların Sesuk Kemeri ile geçici Koridor’a 

 değiştirilme planını sunma

Sosyal önlemler
 Bölgelerin isimlerinin bir önceki isimlerine göre değiştirme 
 Çevre planını sunma
 Finansal destekleme yoluyla yerel halkı bölgeye 

 geri döndürme
 Mirneshaneh tapınağının koruyuculuğunu sağlama 

Ekonomik önlemler
 Sesuk Kemeri alanındaki terkedilmiş dükkanların 

 restorasyonunu planlama
 El yapımı ürünleri yerleştirme ve satma

Bahse konu proje, Kaşhan Belediyesi önderliğinde dernek-
lerin, kuruluşların ve şirketlerin işbirliğiyle yürütülmüştür.  
Bu projenin uygulanması, yerel yönetimi tarihi dokuyu koru-
maya ve şehir mirasına özel bütçe ayırmaya yöneltmektedir..

Etkiler
Yerel Yönetimlere Olan Etki
Bu projenin uygulanması, yerel yönetimi tarihi dokuyu koru-
maya ve şehir mirasına özel bütçe ayırmaya yönlendirmek-
tedir.

Kültür ve Şehirdeki/Bölgedeki Kültürel Aktörler Üzerine Etki
 Tarihi doku kapsamında kültür ve edebiyat temaları 

 altında düzenlenen festivallerin koşullarının oluşturulması

increase public welfare. In order to fulfill these plans, it realized 
effective actions in tourism, economy and attracting investment 
to increase the level of public revenue. The project of restoration 
and rehabilitation of the historical context of Mohtasham district 
may be considered in relation to agenda 21 for culture.
The restoration and rehabilitation not only promotes life quality 
in old districts, but also leads to the attraction of investors and 
tourism prosperity.

Objectives  and Implementation of the Project

Main Goal
The project of restoration and rehabilitation of the historical 
context of Mohtasham district aims to preserve and beautify 
the historical texture along with creating a tourism network 
inside this area.

Key Stages
The main actions taken in order for restoration and rehabilitation 
of Mohtasham district can be divided into 4 categories:

Structural – Spatial measures
 Design a gateway in the joint place of the main axis to 
 Mohtasham Street in order to make the district more 

 distinguished.
 Planning restoration 
 Creating applications and structures to create 

 spatial diversity
 Creating visual quality, passing routes and stop places 

 and information boards

Cultural – Historical measures
 Identify valuable sites that have the potential to be 

 restored and attract more tourists Social measures
 Establishing a museum in Mirneshaneh 
 Present the plan of changing the usage of out of service 

 cisterns through Sesuk archway to temporary Gallery

Social measures
 Changing the name of districts to their previous names 
 Present the green plan 
 Make the native population turn back to the district through 

 financial supports
 Consult with the custodian of Mirneshaneh shrine 

Economic measures
 Plan the restoration of abandoned shops in the area of 

 Sesuk archway
 Place and sale handicrafts

The project was led by the Municipality of Kashan, with the 
collaboration of associations, organizations, and corporations. 
The implementation of this project the local government to 
preserve the historical texture and allocate special budget to 
the heritage of the city.
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 El sanatları alanında unutulmuş sanatların yeniden 
 canlandırılması

 Kentin antik mimarisinin kökenleri ile ilgili haber ve 
 makalelerin hazırlanması

 Kültürel kurumların, Mohtasham Kashani konulu 
 uluslararası kongreler düzenleme gayretleri

Bölge ve Nüfusu Üzerindeki Etki
 Kentsel yaşamın teşviki
 Tarihsel mirasın korumasında için isteklilik ve 

 motivasyon oluşturma
 Tarihi dokuların korunmasında ve restorasyonunda 

 Kaşhan’ın başarılı bir şehir olarak tanıtılması
 Turistlere daha cazip hizmetler sunmak için vatandaşların 

 ilgilerini artırmak

NİLÜFER, NÜFUS MÜBADELE EVİ

Nilüfer ve Kültür
Göçten kaynaklanan bir kültür mozaiğinin yanı sıra bölgede 
hem kentsel hem de kırsal alanların varlığı ve buradaki nüfus, 
kültürel politikalara yansıtılmaktadır.
Altyapının yanı sıra bireysel ifade ile birlikte ideolojik, poli-
tik ve sanatsal hareketlerde katılım ve kişisel özgürlük ül-
küsünün yansıması olan kentsel kültürün yayılmasını sağ-
lamak ve korumak için yerel yönetim çaba sarfetmektedir. 
Kültürel mirasın, çoğulculuğun, yaratıcılığının korunması, 
katılımcılık, kapsayıcılık ve demokratik diyalog ile hedef-
lenmektedir. 
Demokrasi ve katılım temelindeki bir ilişkinin yanı sıra; kül-
türün izahı ve kalkınma için çevresel elverişliliğin oluştu-
rulması, ekonomi ve çevre arasındaki bağın dengesi dışın-
da, yerel sürdürülebilir kalkınmanın başarısı için de ana 
koşuldur.

Projenin Hedefleri ve Uygulaması

Ana ve Özel Hedefler
Mübadele Evi, başta toplumsal hafızayı ve kültürel mirası 
koruma amacıyla kurulan yerel dernekler ve belediye ara-
sında işbirliği ilkelerine dayanan önde gelen bir kurumdur. 
Proje, kentsel ve göçmen kökenli Nilüfer nüfusuna belirgin 
kültürel karakteristiğe sahip söylemler için yer açmayı 
amaçlamaktadır. Bu yolla, kültürel çeşitliliğin korunması ve 
güvence altına alınması, aynı zamanda bölge içindeki ve 
dışındaki geniş alanlara yerel kültürün ve tarihin açılması-
nı teşvik etmek için bir aracı olarak hizmet etmektedir. 
Projenin özel hedefleri aşağıdakilerden oluşmuştur:

 Maddi kültürle ilgili nesneleri, daha önce Yunanlıların ve                
     daha sonraları Türklerin yaşadığı Görükle Köyü’nden
 toplamak. 

 Söz konusu toplulukların 1922-1924’teki göçüne ilişkin 
 bir belge ve fotoğraf arşivi oluşturmak. 

 Birinci ve ikinci kuşak göçmenlerle yapılan bir dizi 
 röportajla sözlü tarih ifadeleri arşivinin oluşturulması. 

Impacts

Impacts on the Local Government
The implementation of this project leads the local government 
to preserve the historical texture and allocate special budget 
to the heritage of the city.
Impact on culture and local cultural actors of the city/territory

 Creation of the conditions of holding festivals on the 
 theme of culture and literature in the historical texture

 The revival of the forgotten arts in the field of art crafts
 Preparation of news and articles regarding the origins 

of ancient architecture of the city
 The effort of cultural institutions to hold international 

 congresses on the theme of Mohtasham Kashani

Impact on the Territory and Its Population
 Urban life promotion
 Creation of hope and motivation to preserve the 

 historical heritage
 Promotion of Kashan as a successful city in preserving 

 and restoring historical textures
 Increase in the attention of citizens to provide more 

 desirable services to tourists

NILÜFER, THE HOUSE OF THE EXCHANGE 
OF POPULATIONS

Ni̇lüfer and Culture
The presence of both urban and rural spaces and populations 
within the region as well as the variety of cultural identities 
emanating from migration constitute a cultural mosaic and 
are reflected on the cultural policies. The local government 
seeks to preserve and provide infrastructures for their 
expression, as well as the foundations for the efflorescence 
of modern urban culture, reflecting the ideals of personal 
freedom and individual expression as well as of participation 
in ideological, political and artistic movements. Preservation 
of cultural heritage, diversity, creativity and knowledge are 
aimed by participation, inclusion and democratic dialogue. 
Apart from an equilibrium in the relation between economy 
and environment, as well as a relation based on democracy 
and participation, the creation of a suitable environment for 
the development and expression of culture is fundamental 
for achieving local sustainable development.

Objectives and Implementation of 
the Project

Main and Specific Goals
The House of the Exchange of Populations is foremost an 
institution for the preservation of memory and cultural 
heritage founded upon the principles of co-operation among 
local associations and the municipality. It aims at providing 
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Projenin Gelişimi
Proje, Bursa Lozan Antlaşması Mübadilleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği ve ortaklarının işbirliği içinde geliştirilmiştir. 
Yerel ailelerin bir kısmı, aracı olarak müzeye nesneler bağış-
lamaları ya da kendi derledikleri koleksiyonları müzeye ba-
ğışlamaları yoluyla müzenin halk kültürü koleksiyonunun 
derlenmesinde  temel rol oynamıştırlar.
Projenin tasarım ve uygulamasında doğrudan yer alan ve 
doğrudan bundan faydalanan nüfus yukarıda bahsedilen 
STK’nın üyesiydiler.
Müze, bir tanık olarak kültürel çeşitliliği koruma ve güvence 
altına alma, aynı zamanda da geniş katılımla yerel kültürü 
kamuya açmaya hizmet etmektedir.

Etkiler
Kültür ve Şehirdeki/ Bölgedeki Kültürel 
Aktörler Üzerine Etki
Nüfus Mübadele Evi, Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan 
ilk müzedir.  Bu nedenle aynı zamanda tarihi ve antropolojik 
araştırma, mimari planlama, teknik altyapı ve müze metodo-
lojisini birleştiren bir çalışma üretmek için de ilk girişim olma 
niteliği taşımaktadır.

Bölge ve Nüfusu Üzerindeki Etki
Özel bir grubun, kültürel kimliğine iştirakçi olma yoluyla; bütün 
Nilüfer nüfusu Nüfus Mübadele Evi’nden faydalanmaktadırlar.

Nilüfer nüfusu bu sayede kendi topluluklarındaki farklılığı ve 
çoğulculuğu kavrayabilmektedirler.
Ayrıca proje ile birlikte, bölgenin kalkınmasının öneminin yanı 
sıra, Nilüfer halkı; hafıza, kimlik, yerel kültür, ulusal sınırlar, 
insan ve kültürel haklar gibi konuları da derinlemesine düşü-
nebilir hale gelmiştir.
Projenin dinamik, yaratıcı, müşterek ve girişimci karakteriyle 
birlikte diğer birlikler tarafından da örnek alınması arzu edil-
mektedir.

space for expression to the rural, and of migrant origin, the 
population of Nilüfer, with its distinct cultural characteristics. 
In this way, it serves as an agent for preserving and 
guaranteeing cultural diversity, promoting at the same time 
the opening of local culture and history to broader publics 
within and beyond the district.
The specific goals of the project consisted of:

 Collecting objects related to material culture from the 
 village of Görükle originating from both its earlier Greeks 
 and later Turkish inhabitants. 

 Creating an archive of documents and photographs 
 related to the migration of the abovementioned 
 communities in 1922-1924. 

 The formation of an archive of oral history testimonies 
 through a series of interviews with first- and second-
 generation migrants. 

Development Of The Project
The project was developed in collaboration with the Society for 
Culture and Solidarity of the Lausanne Treaty Exchanged 
Population of Bursa and its partners. The role of them in the 
compilation of the folk culture collection of the museum was 
fundamental since they acted either as intermediaries for the 
donation of objects to the museum from the part of local families, 
or they donated the collections they had themselves compiled.
The population which was directly involved in the design and 
implementation of the project and which also benefited 
directly from it were all its inhabitants, and particularly the 
members of the two above mentioned local NGOs.
The museum serves as an agent for preserving and 
guaranteeing cultural diversity, promoting at the same time 
the opening of local culture to a broader public

Impacts

Impacts on the Local Government
The House of the Exchange of Populations is the first 
museum founded by the municipality of Nilüfer, therefore it 
is a first attempt to produce a work combining historical and 
anthropological research, architectural planning, technical 
infrastructure and museological methodology. 

Impact on the Territory and Its Population
The overall population of Nilüfer has benefited from the 
foundation of the House of the Exchange of Populations since 
in this way they become partakers of the cultural identity of a 
specific group. They can apprehend the value of diversity and 
differentiation within their society. Also, they are able to 
contemplate on issues such as memory, identity, local culture, 
national boundaries, human and cultural rights, as well as on 
their importance for the development of their region.
It is hoped that the project will be imitated by other 
associations in terms of its dynamic, creative, cooperative 
and entrepreneurial character.
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Coğrafya: Beit Jala, Kudüs’ün  7 km güneybatısında yer 
almaktadır.  Kuzeyden Sharafat and Beit Safafa Köyü,  
doğudan Beytüllahim ile çevrelenmektedir. Güneyden Al 
Khader vilayeti ve Doha şehri, batıdan  ise Battir ve Al 
Walaja köyleri ile çevrelenmektedir.

Geography: Beit Jala is located 7 km to the southwest of Je-
rusalem. It is bordered to the north by the village of Sharafat 
and Beit Safafa and to the east by Bethlehem. It is bordered to 
the south by the village of Al Khader and Doha City and to the 
west by the village of Battir and Al Walaja.

AN EXAMPLE OF CO-EXISTENCE: 
BEIT JALA

BIRLIKTE YAŞAMANIN BIR ÖRNEĞI: 
BEIT JALA

Her sayımızın Tanıtım köşesinde, bölgemizden 
bir şehrin özelliklerini siz değerli okuyucularımızla 
paylaşmaktayız.    Bu sayımızda da Filistin’den 
Beit Jala’yı tüm yönleriyle sizlere sunuyoruz.    Beit 
Jala, yaklaşık 15,670 Filistinli Müslüman ve 
Hristiyan’ın uyum, saygı ve işbirliği  içerisinde bir 
arada yaşadığı, dinler arasında birlikte yaşamın 
var olduğu muhteşem örneklerden biridir.

In the Introduction section of the every issue of 
UCLG-MEWA Newsletter, we are sharing the 
unique aspects of a city from our region with you, 
our esteemed readers. In this issue, it is our pleasure 
to introduce you the City of Beit Jala from 
Palestine.  Beit Jala is the home for about 15,670 
people of Palestinian Christians and Muslims living 
together in harmony, respect and cooperation as a 
great example of coexistence between religions.
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Beit Jala, Beytüllahim’in ikiz şehridir ve özellikleturizm, eği-
tim ve sağlık alanlarında batının doğal bir uzantısıdır. Beit 
Jala, Doğuş Kilisesi’ne 2 km uzakta yer almaktadır.  Beit 
Jala deniz yüzeyinden 710 metreden 920 metreye kadar 
yükselmektedir. Bu neden yıllık 17 derece sıcaklığı ile ılı-
man bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama 550mm yağış almak-
tadır.  Beit Jala, yeşil bir manzara ile kaplanmış dağlık bir 
alanda yer alan  güzel bir dinlence yeridir.

Kültür: Beit Jala Bölgesi’nin vatandaşlara hizmet veren; 
pek çok hayır derneklerini, kültür, sanat, atletik kurumları-
nı, üniversiteleri ve okulları bünyesinde bulundurduğunu 
söylemekte yarar vardır. Bunlar; Yaşlılar için Aziz Nicholas 
Evi, Arap Ortodoks Spor Kulübü, Dar Al- Shuyukh Cemi-
yeti, Kadın-Çocuk Bakımı Cemiyeti, Mar Mansour Hayır 
Cemiyeti, Baladi Kültür ve Sanat Merkezi, Inad Tiyatrosu, 
Al-Harah Tiyatrosu, Beytüllahim Kitabı Mukaddes Koleji, 
Al-Quds Açık Üniversitesi, Beytüllahim Müzik Akademisi, 
Beit Al-Liqa, Beit Jala Çiftçiler Derneği, 14 özel okul ve 
devlet okuludur.

Turistik Mekanlar:
Aziz Nicholas Kilisesi, Katolik Tebliğ Kilisesi, Papaz Okulu, 
Meryem Ana Kilisesi,  Evanjelist Lüteriyen Reform Kilisesi, 
Cremisan ve Şaraphane, Eski Çarşı ve Bir Onah. 
Bugünlerde pek çok turist, ılıman havası, çekici görünüşü, 
arkeolojik ve dinsel alanları, Kudüs ve Beytüllahim’deki 
kalıntıları ile bu güzel şehri ziyaret etmektedir.

Beit Jala is a twin city of Bethlehem and a natural extension of 
the West, especially in the areas of tourism, education and 
health, and is only 2 km away from the Church of the Nativity. 
Beit Jala rises from the sea surface from 710 meters to 920 
meters, so its climate is moderate with an average annual tem-
perature of 17 degrees, and an average annual rainfall of about 
550 mm. Beit Jala is a beautiful resort located in a mountainous 
area covered by green landscapes.

Culture: It is worth mentioning that Beit Jala area includes many 
charitable associations, cultural, artistic and athletic institutions, 
universities and educational schools serving the citizens of the 
region, including: St. Nicholas Home for Elderly, Arab Orthodox 
Sports Club, Dar Al-Shuyukh Society , Women Child Care So-
ciety, Mar Mansour Charitable Society, Baladi Center for Cultu-
re and Arts, Inad Theater, Al-Harah Theater, Bethlehem Bible 
College, Al-Quds Open University, Bethlehem Music Academy, 
Beit Al-Liqa’, Beit Jala Farmers Association and 14 private and 
government schools.

1912 yılında Beit Jala’da insanlara hizmet vermek, 
yaşam ve refah standartlarını yükseltmek üzere ilk 
belediye meclisi kurulmuştur.

 In 1912, the first municipal council was 
established in Beit Jala to serve the 
people of the city and improve its 
standard of living and welfare.
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Beit Jala’daki en önemli semboller; zeytin ağaçları, üzüm 
bağları ve kayısılardır.

Belediye nasıl çalışır ve belediyenin şehirdeki rolü nedir?
Beit Jala Belediyesi,  vatandaşlar için gerekli olan tüm hizmet-
leri sağlamayı amaçlayan, Filistin Otoritesi Yerel Yönetim Ba-
kanlığı tarafından denetlenen; medeni, kâr amacı gütmeyen, 
bağımsız bir organdır. Beit Jala’nın başlıca gelirleri arasında 
vergiler, inşaat ruhsatları, zanaatkarlık belgeleri ve kiralar 
gelmektedir. 
1912 yılında Beit Jala’da insanlara hizmet vermek, yaşam ve 
refah standartlarını yükseltmek üzere ilk belediye meclisi ku-
rulmuştur. 
Beit Jala Belediyesi, günlük ihtiyaçların ve temel hizmetlerin 
tedariki ve Beit Jala’daki vatandaşların sosyal refahının yük-

Touristic places:
Church of St. Nicholas, Church of the Catholic Annunciation, 
Seminary, Church of the Virgin Mary, Church of Evangelical 
Lutheran Reform, Cremisan and winery, Old Market (and Mer-
chants Street), Bir Onah. 
Nowadays, many tourists visit our beautiful city because of its 
moderate weather, attractive views, archaeological and religious 
sites and its ruins on Jerusalem and Bethlehem.
Things that are famous in Beit Jala: olive trees, vineyards and 
apricots.

How the municipality works and its role in the city:
The Municipality of Beit Jala is a civil, non-profit, independent 
body supervised by the Palestinian Authority “Local Govern-

INTRODUCTION | TANITIM



 | 65

seltilmesinden sorumlu bir idari organdır.  Belediye meclis 
üyeleri, şehirde daha iyi yaşam standartları sağlama amacı 
ile zor şartlar altında, ciddiyetle çalışmalarını sürdürmektedir-
ler. 
Hizmetleri ve altyapıyı geliştirmek adına aşağıdaki gibi pek 
çok proje bulunmaktadır:
1. Şehir için plan ve programlar geliştirilmesi,
2. Kamu hizmetlerinin sürdürülmesi,
3. Altyapı olanaklarının bakımı ve geliştirilmesi,  
4. Şehirde kentsel yönetim,
5. Atıkların toplatılması ve arıtılması. 

Aşağıdaki hizmetler belediye tarafından sağlanmaktadır:
Beit Jala Belediyesi vatandaşlarına bunun gibi pek çok hizmet 
sunmaktadır: Sokak planlama, inşaat ruhsatları, su ve elektrik 
hizmetleri, kanalizasyon ve atık toplanması ve yönetimi, halk 
pazarlarının organizasyonu ve kurulumu, esnaf ve sanayilerin 
denetimi ve organizasyonu, meydanların, parkların ve bahçe-
lerin inşa edilmesi, yangın ve sel gibi doğal afetler için önlem-
ler alınması, kültür ve spor kurumlarının kurulması, işportacı-
ların denetimi ve billboardların kurulumu. 

ment” Ministry, which aims at providing all necessary services 
to the citizens of Beit Jala. Its main income comes from tax 
revenues, building permits, crafts licenses and rents. 
In 1912, the first municipal council was established in Beit Jala 
to serve the people of the city and improve its standard of living 
and welfare.
The Municipality of Beit Jala is the administrative body respon-
sible for the daily needs, the provision of basic services and the 
promotion of social welfare for the citizens of Beit Jala. The 
members of the municipal council work seriously and in extre-
me conditions in order to provide better standards of living in 
the city. 
There are many projects to develop services and infrastructure, 
as they are as follows:
1. Develop plans and programs for the city.
2. Maintenance of public utilities.
3. Maintenance and development of infrastructure facilities.
4. Urban Management in the city.
5. Waste collection and treatment.

Services provided by the municipality:
Beit Jala Municipality provides many services to its citizens such 
as: Streets planning, buildings licenses, water and electricity 
services, sewage and waste collection and management, the 
establishment and organization of public markets, the organi-
zation and control of trades and industries, the establishment 
and control of public squares, gardens and parks, and taking 
precautions for natural disasters such as fires, floods, etc., the 
establishment of cultural and sports institutions, the control and 
organization of street vendors, organization of billboards. 

Beit Jala’daki en önemli semboller; zeytin ağaçları, 
üzüm bağları ve kayısılardır.

 Things that are famous in Beit Jala: 
olive trees, vineyards and apricots.
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 ��H,���"�ن دا�Y ا�$*"Y و�!د & Y	K ا��,�hQ ا�cO%$� وا�%$��Z وا

 � I�C��( ��ء Z��C ا�2P%ة   K�  ��L+,��ا  ��C��L�ا ا�P!$�ت  N,!ع   ��و&7

��� ا'دارة ا�����O إ�� ا��ZOظ ��� N .��C��L������ت ا�و$,�"0 ��� ا

 �$%cO���>�+�% �,�P و�Nو$��M ����5س ا�4زم �,�2ح ا��C��L ا ��<O<�ا�+,� ا

��O%$� ا�*��DA وا�>�+�% ا�Z%دي وا��*�ر&�  �����ا���L$�O ��� $�"0 ا��YL ا

 ���  �JC�O��ا �PNف   .��,Z�وا  �������وا  ���!�ا'$�$! ا�O%&�ت   �C

ا�>%اث ا��C��L وا�>,!ع وا'��اع وا���%�C إ�� ا��*�ر&� وا/�	�ج وا�O!ار 

 ��:�+�ا��$��%اD� .�Q%ف ا�,K� %J ا�>!ازن �C ا��K�� �S4 ا�D<Sد وا

 �:��  �:�PN �Cن  وا��*�ر&��   ��Qا%��$��ا  ���  ��`���ا  �S4��ا  ��و&7

�>�ا	� ���>H!$% ا��C��L وا�>�+�% �,�P أ	% أ���� �>h��O ا�>,��� ا �+��,	

.���O��ا

ا�7ا&%ة   ��� ���ZOظ   ����	 ا5ول  ا����م   �C  !M �"�ن �ا N+�دل  دار 

 .�$��+�وا�>%اث ا��N �C��L!م ��� 	+�دئ ا�>��ون ��K ا�����2ت ا�����O وا

��>�+�% �K ا�%$�o وا Y�5	K ا���K$%��P و�"�ن  �#��	 %�C!N ��و$�Pف إ

 Y�&و ���L�� Y��N ���$%H�/��! �%C	�PD`�D� R ا���C��L ا��>���ة. و�j7P ا

 ��� ��Z/ �S!����ZOظ ��� ا�>,!ع ا��C��L و ��/��m	�C R�2*N R ا

.�Pو��ر� ��Q�������	� ا�,�س دا�Y ا K���O��w<C ا��C��L وا�>�ر$� ا

:K	 o�d<N وع%*���ا�M5اف ا���Oدة 

��C��L ا���د$� 	S �$%S K!رو&4 ا�>� أ/*:� �� ����<��  ��R ا5<��ء ا

.h# �Sو �C اك%N5ن ا�"�������K وا�	Y+S K ا'[%$h ا

��!)�`h وا�D!ر ا��>���� �2P%ة ا��2>���ت ا��7&!رة  o�>إ/*�ء أر  

.
ef�-
eff �C j4أ�

 K	  ����� �4ل   K	  �PZ*�ا  �ا�>�ر$ �*�Pدات   o�>أر  K$!"N   

.�/�L�ا�����4ت 	 R	��P%ي ا�Y�2 ا5ول وا

HN 6N!$% ا��*%وع ���>��ون 	R ����� ا��C��L وا�>�c	K�� K �"�ن �!زان 

 �C��L�ا��>+�د���C K �!ر�� و<%&�`�P. &�ن دورR��2N �C 6M 	�2!�� ا

���>oO أ	%اI أ�����C%DN 6P/5 I!ا إ	� &!��Hء ��>+%ع ��5<��ء  ��+�*�ا

 �M!��� �<����> oO	U/�� K ا���`4ت ا������O أو N+%�!ا �����2!��ت ا

.6P�Z/6 أM

 K$7��"�ن ا�K$7 <�ر&!ا �*" Y	6��DN �C %>�+ و7�Z,N ا��*%وع وا�&�ن ا

 %�] K�<�J,��ا�>�Zدوا 	,� �*" Y	 %>�+	R��� K �"�/�� و���� أ��cء ا

.j4أ� K�N7&!ر��ا�!"O	�K�< ا��K�<��O ا

 �C k$و%<�$��Y ا��>oO &!&4ء ���ZOظ ��� ا�>,!ع ا��C��L و��m/�� وا

Rر وا�!P�2� ���O��/0Z ا�!�S إ�� اC>>�ح ا��C��L ا

���O��ا�>d)�%ات ��� ا'دارة ا

 �/�C ���<��"�ن M! أول 	>oO أ��>� ���$� /��!C%� و���$�� ��� N+�دل ا

 ���!�ا�>�ر$�A واL/5%و�!  ~O+�M! أول 	�Oو�� '/>�ج ��K�� R�2$ Y ا

.��2P,��وا�>l�HA ا���%ا/� وا�+,�� ا�>O>�� ا�>�,�� وا

�P/�"و� �mا5را ��� %�(d<� ا

 j7P� 6P/5 ن�"��ا�>�Zد 	�2!ع �"�ن /��! %C	0��dN K دار N+�دل ا

 6PC 6P,"�$ .�,��	 ��!�2�� ��C��L�ا�H%$�� أ�+O!ا <%&�ء �C ا�P!$� ا

 �$�cS �C %�"Z<�ا  � Ic$أ  6P,"�$ .6P��<2	 Yدا� �$��<�ا�>,!ع وا  ���S

	YL ا�7ا&%ة وا�P!$� وا��C��L ا�����O وا��Oود ا�!Q,�� و#�!ق ا'/��ن 

.6P<�H,	 %$!H<� �P<��Mأ K� I4cC ���C��L�وا��O!ق ا

	K ا��>!RS أن $>����N 6 ا��*%وع 	Y+S K ا�����2ت ا�5%ى �C <%وط 

.��DA>و/�� و��N"�� وإ��ا��� و�	د$,�



	��ر��ت ���ة

UCLG-MEWA

����C��L /!د أن /��م ��� ا����ر��ت  f
�C ���ق ��ول أ���ل ا��%ن 

 ��+H��>�ا	� ا��j7M �C ���O ا��ا���2ة �C 	�2ل ا��C��L وا�>,��� ا

 ��H,	 K	 و��ت%*��ا ا�>��ر   6N ا�%ا��� وا��*%$ K	N%*/ K,� ا'�+�ر$�. 

 �PNد�# �<��,J% إ�� 	 ��!�2	K ا����$�% ا�� �,M �mو%���UCLG-MEWA ا

.�Nاء%�� R<�<ا� .UCLG ��J,	

��, ��H	�C 6*<O &�<�ن �A$ر�<�N%	�6 وإ��دة Y�MdN ا����0 ا

��O>!ى 	���P$ ��Qف  �A$ر�<����ق ا�ا�>��دة ا��*%وع وإ��دة Y�MdN ا

 �#����إ�� ا��ZOظ ��� و�Nر$� ا�,b ا�>�ر$�� �A� Q!ل 	R إ/*�ء <+"� ا

.��H,��دا�j7M Y ا

 h��O<�  �H�  ��mو  �Sو  �Z�<A	 �2ت 	  �C &�<�ن   �$���  l*,N

 �lHA��>�ا	� وز$�دة ا�%��M�C ا���	�. 	K أ�j7M h��ON Y ا��ا�>,��� ا

���#� وا�D<Sد و�7ب ا�>��Lر ��$�دة ��� �C 	�2ل ا��C أدر&� إ�%اءات

 Y�MdN N%	�6 وإ��دة  ا�,�C %J 	*%وع   K"�$ .�	���ا ا'$%ادات  �>!ى 	

 f
ا��%ن  أ���ل  ��2ول   h��<$  ���C 6*<O	 ��Q����  �A$ر�<�ا ���ق �ا

.�C��L��

 ���$�����l�C 0 $��ز �!دة ا���Oة �C ا��,�hQ ا Y�Md<�ا�>��دة وإ��دة ا

.�#�����>K$%�L وا���رة ��� ا���دي إ�� �7ب ا$ �c$أ K"�و

 ����, ��H	O>*6 إ �A$ر�<����ق ا�$�Pف 	*%وع N%	�6 وإ��دة Y�MdN ا

 j7M Yإ/*�ء <+"� ���#�� دا� R	 ����2Nو �A$ر�<�ا��ZOظ ��� ا���2ل ا

.��H,��ا

 Y�MdN وإ��دة   6�	%N  Yأ�  K	 ا��>7Aة   ����`%�ا  Y#ا%��ا  6���N  K"�$

	�� ��Q	O>*�م إ�� � C:�ت:

 K	 6*<O	 رع�*� ���`%�  ��6 �!ا�� �C ا��"�ن ا��*>%ك ���O!ر ا

أ�Y�� Y ا��O أ&���N %Lا.

6�	%<�  l�HAN ا

�/�"��   إ/*�ء HN+���ت وY&��M '/*�ء ا�>,!ع ا

  ��h �!دة �D%$�� و�N%$% ا��S%Hت وإ$��ف ا5	�K& و�!#�ت ا����!	�ت

��A$ر�<�f. ا�>�ا��% ا���C��L ا

 K	 �$�����$�P إ	"�/�� �>��دة و�7ب ا �<�  �ON$� ا��!اRS ا����� ا

�����<����ح ا�>�ا��% ا�ا

�,>%�	 �C oO<	 إ/*�ء  

   �Sم ���rN �H% ا�>�Aام ��Pر$k ��رج ا��A	� 	K �4ل 	�% ���!ك 

�S�إ�� 	�%ض 	

������  ��rN% ا�6 ا��,�hQ إ�� أ���`�P ا

   ��N$6 ا��HA ا�cA%اء

������"�ن اK����5 $�!دون إ�� ا��, ��H	K �4ل ا���6 ا�   ا��Y ا

  ا�>*�ور 	R ��دم ا�%O	�K ا�*%$K�Z 	�ار

 �. ا�>�ا��% ا�D<Sد$�

�!ك�� %�	 ��H,	 �C 2!رةP���>%	�6 ا��>��% ا lH�  

  	"�ن و��R ا�O%ف ا���و$�

��ت ����وا ا�����2ت   R	 �>��ون �� &�<�ن   �$��� ا��*%وع  �Sدت 

وا�*%&�ت.

 b�DANو �A$ر�<����ZOظ ��� ا�,b ا ���O�� 7M 7�Z,Nا ا��*%وع ا'دارة ا

.�,$������%اث ا ���A�ا����ا/�� ا

���O��ا�>d)�%ات ��� ا'دارة ا

 k��,���ZOظ ��� ا�� ���O���دي 7M 7�Z,Nا ا��*%وع إ�� ��Sم ا'دارة ا$

.�,$���ا�>�ر$�A وb�DAN 	��ا/�� ���� �>%اث ا

6��S'ا / �,$���ا�>d)�% ��� ا��C��L وا��P2ت ا�����Z ا���C��L ا���C ���O ا

 k��,�  F �:�PN%وف إ�S	� 	P%��/�ت #!ل 	!m!ع ا��C��L وا5دب �C ا

�A$ر�<�ا

��,Z���� �C 	�2ل ا�O%ف ا,��  إ#��ء ا�Z,!ن ا

�,$���� ��$���ت ا��>���� ��d!ل ا����رة ا����  إ��اد ا�5+�ر وا

	!m!ع  #!ل   ���دو ��N%ات 	  ����  ��C��L�ا ��ت ����ا �P!د    

�/�>�& ��*O	

�P/�"و� �mا5را ��� %�(d<�ا

�$%cO�  ��N$� ا���Oة ا



PFD

 6	��ا���م   K�	5ا  �$��%� ا��>�Oة   6	�� ���,��ا  Y���ا  ��S ���<�

 �$�ON  6N /�!$!رك.   �C fu
e أ$�!ل  f� �C �0$%�N!]  !�/!H/أ ا��>�Oة 

 ��,+�"ا  ���� 6�J,N  �C ��&%N �����. �>*�رك   ���ر`�  Y�� ت�2	 e

 ��H,	 �,<�H,	 دول K	 وا#�ة �Mو �"���O��ا�>O>�� وا���ن وا'�%اءات ا

 %$%�<�MEWA. ����م أ/�N!] !�/!H%$�0 ا5	�K ا���م ��	6 ا��>�Oة� ا


 ��<��� �fu	��L!ن �K ا'دارات e ا5ول K$%*N 

 ���C ا�Z>%ة 	e K إ

 �*S�,	و �K���$ا5&�د K� I4cC ص��A�ا�����O وإدارات ا����j وا���Hع ا

���Zان  0	�A��%��C �P ا��,>�ى اNو j����ا�>%ا��2�Nت 	"���C �OC ا

�%$+��N ا�7ي ��>�C ���J,N 6 أ/�%ة. ��>7M 6�J,N 6ا ا��Oث Nو j����ا

 ��"�������ل ا���Pرو �	������ 6	K ا'دارة ا���	� 'دارة ا����j وا���$%$� ا

 .��&%N �$ر!P�2� j����ا�!"O	�� �ON (DSI) ر��$� وزارة ا����rت و<�ون ا

	K ا��>!RS 	*�ر&� �u إدارة �����j وا�D%ف ا��OD و&+�ر 	���L ا���Hع.

 j������ ��,���إ/,� /%ا7M USا ا��Oث ��C UL& K ���ق �S%C ا���Y ا

 �UCLG-MEWA �:�+�وا����j ا���د	�� وا�>� 6N إ/*�ؤ�C �M إ�Qر �2,� ا

 ����<	 ��%$ .(ISKI) ل!+,Hإ� �C �OD��%`��� 	�$%$� ا����j وا�D%ف ا

 ��� �,�S!	و UCLG-MEWA ��J,�� ا'�+�ر$�  ا�,*%ة   �C ا'�4/�ت

��DO!ل ��� 	��!	�ت 	��DZ #!ل 7Mا ا��Oث. U$!�ا

 �$��N  ��إ $�Pف  ا�7ي   �(PFD)  ���,<�ا #!ل  �����ت �ا ��,>�ى  ا���!ي   ����S'ا ا�>��ع 

 j���<� ��	ا�<���ا  ���,<�ا ا�O"!	�� 'ر��ء   %�] وا��,��Jت   ���O��ا ا'دارات   K�� ا�>��ون 


K�m .fu ���ق ا��Oث� ��>6 e أ$�!ل f�-f� ة%<Z�ا����m!Z ا5ورو��� ��N�& �C/�و� /�+�ل �C ا

 UCLG-MEWA  ��J,	  �C  K�H*,�ا ا�c�5ء  أ#�   !Mو  �Y���ا  h$%Z� ا�>��ع   6�J,N  � Ic$أ

.PFD ت����<� %�cO<��ول �K ا���وا

https://europa.eu/capacity�dev/policy-forum- ا'�">%و/�   RS!��ا ز$�رة   6","�$  

��DO!ل ��� 	�$� 	K ا����!	�ت #!ل ا�>��ع #�~ �>>6 	*�ر&� 	��!	�ت  development

.Y+�<�������� �C ا�	��DZ #!ل ا�+%/�	k وا�>����ت ا

 K� I4cC ى�!<����و��!"# K	��K ر���C ا���4>��ع� ��*�ر&� 	 ��!��ا

.��D�ا��,��Jت [�% ا�O"!	�� ذات ا

 �C �:�+��  ��$�D�ا ا���ن   K	 �$���ا �+,�ء   UL& K� ����ا  R��</ �!ف 

 UCLG-MEWA ��J,��	,MEWA ��H. $%�� ا/>+�j إ�� ا�,*%ة ا'�+�ر$� 

.������>�PL$�ON 6 #!ل />�`k ا ����<�و#����ت و��`Y ا�>!ا�Y ا

 |

أ�+�ر



أ�+�ر

UCLG-MEWA

 �C .���`%�N!ا� Y	UCLG-MEWA ��J, 	%ا��� ��� �P	R 	0�2 ا

 ��J,	 �C رك�*����� و�Mب ��>*�ر� ا�%`�0 ا����ق_ �Sم ا�7Mا ا

�%`��� ���$� 	%��K ا�"+%ى�  �$�2�UCLG-MEWA وا�%`�0 ا��,>UA ا

��� �+�ا° [!ز$��� ر`��M�*�,$ �$��� 0%(	%��K)� ��$�رة ا5	�/� �وا

 .fu
e ان%$�# 
� ���,�UCLG-MEWA ��J �>�ر$ �	���ا

 #�~ ��!ا�Y ا�%`�0 ��>*�ر� ا��,>UA ر����I �4ل ا/>���Aت ادارات 


 �$��� 0�`%& fu	K��% ا�"+%ى� e آذار �
ا�����O ا�>%&�� ا�>� �%ت $!م 

 �/�& �<���Z>%ة ا ��J,���	 �$��� ��P	K��% ا�"+%ى &%`�0 	*�رك 

 �ZF!	 R	 0 ��>*�ر�`%�ا  ��<�ا ا��$�رة�  
�H/ �C .fuق e-fu
�  K	

 Y"�M ت #!ل�	!��	 ���Nو �UCLG-MEWA ��J,�� �	���ا5	�/� ا

&!ر&��ز�   6���  ����ا �Sم  ���ق� �ا 7Mا   �C  .�P��r*Nو  ��J,��ا

� �K أ���ل  I�O�m!N � Im%� �UCLG-MEWA ��J,	 �C م����h ا,��ا

 %�N�	 Y���ZN ��� ر�*<�$ 0�`%�ا��,�C .��J ا�>��ع� 6N إ4Qع ا

ا�Z>%ة   �C ا5ردن  ���ن�   �C  ����� ا�7ي   UCLG-MEWA  ��J,	

 �$��+� ����Z�
�C�m'�� .fu إ�� ذ��� �>"!ن ا��*�ر&� اe ز!�N 
u-ue

 �C  � I�P	 ا  Iإ/�2ز  UCLG-MEWA  ��J,	  ��`��  �C ا�"+%ى   K��%	

 K� ة%rD	 �A�/ K��%	 %+<�N 0 ��>*�ر��`%�ا�Z>%ة ا��2$�ة. و�Sل ا

 �S!�N%&��� وأ/�P وا#�ة 	K ا���ن ا�>� N!ا�� 	!m!ع ا�2P%ة �C ا

 R	 ون��<��� �M%$!HN 6<�� �<������ت ا��� و�7Pا ا���,� ��N ا�O�ا

 � Ic$0 ��>*�ر أ�`%����C�m'�� .�$�r إ�� ذ��� �%ح ا ��P	 ��J,��ا

ا���د	�  ا�Z>%ة   �C  UCLG-MEWA  ��J,	  R	  Y���ا $%$�ون   6P/أ

�ل. n�C Y"*�



أ�+�ر

 | 


 �*dن "ا���ن 
� ا�2!دة ا�+�:�� وا��%و/�� أ<�ر دو	�ن إ�� أن ا��Pف  Ic$أ

 �$�c����$�دة ا�!�� #!ل ا �H�/ .RQ��<��>�ا	�" M! ا��وا��2>���ت ا

ا�+�:�� وا���ن.

 �������6�J,N 6N �%�N ا�>����ت 	R 	,�و�� "ا���P ا��Y+S ا/���د ا

 K�  o*"�ا و	*%وع   ��S�H�وا ا��,�خ   Yأ�  K	 ا�+��$�ت"  �%ؤ��ء 

أ�%$�   �<�ا  �H*/5ا ا�>�%اض   6N ا�>����ت�   j7M  �C ا�"%�!ن. 

أQ!ل   K	 وا#�ة   �M ��م�   Y"*�  ~$�O�ا  %D��ا  �C  K�:�4�ا أز	� 

ا5ز	�ت ا'/��/�� ا�����ة وQ!$�� ا5	�N ~�# .>%&� ا�,��H ا�����5 

 �C ا�����5  ا#>����ت   ��+�N  h$%Q  K�  �*����ا  Y+� د�6   �C

 �Z�<A	 �5+�ب   6P/�Qأو ���rدرة  اHm%وا   K$7�ا ا��4:!ن   .�	����ا

�>�+�Y و$!ا�P!ن ���+ 6PC!� U	K ا�m�O% وا� h���$,>��6P ا�*�!ر ��

.��	!��	*"�� �C ا�>�%ار #��6PN ا

 ���O��ا �²دارة   �������ا ا5&�د$���   6��� ���ت ��Z�ا  7�Z,<� /�!م 

�,�س �� ��`وا��$��%ا�P� ��Qف د�C h�� 6%ص ا���N ~�O� �Y"!ن 

 K�:�4�وا  o�c<���ا  �&%<�ا  R�<2��ا  K	  Y"� ا���Oة  �!دة   K��O<�

ا�4ز	�.  وا�>�ا��%   Y���ا �!ق  �%ض   6��N  �<�ا ���ت ��Z�ا �4ل   K	

����� Y��/ �,N� Y�MdN ا��!�C K�ZF ا���Hع ��C K	 %ا�� U/�2�و�C ا

 K�:�4� Iإ$!اء %L&5ا hQ�,��ا��Aص �"� $*�ر&!ا �C �!ق ا����C Y ا

.!O,������ �,N� 7Mا ا��C ا���!	 ��� Y���وا

��ن ���م �/ K	 %*� دي�O�ا  ��>�ر$  "  �+H��ا  �C Y	أ " ��أ 	*%و�,� 

�>��ون �� �,�S �+H��
fu و�,�ء ��� C"%ة &U2$ Y�� Y أن $+�أ 	K اe

 7�Z,<� �&%<���	6 ا��>�Oة وا�4Pل ا5#�% ا ������	�/%� R	k ا�7rاء ا

� " وا�7ي $�Pف إ�� 	,w ا�A+%ة وز$�دة C%ص +H��	*%وع " أ	�C Y ا

 l�%N ���ق �ا ذات   �Cو  Y+�<���ا  �C  K�&ر�*���  Y���ا  K�  ~O+�ا

 ��+�وR��� �#!N ا��C��Lت 	�Pc�� R ا

داغ"   K<�"آ أ/�%ة   K	  Y&  �C &,�!ذج   �� ��أ/�  ا�7ي  ا��*%وع   �C

 K	 bA> 
fu ل �+H�وا�H,+!ل " ���4ر "� وا�7ي $>KC 6���N K�c ا

� ا�4Pل ��H	 �C �&%<*	 ��+$ر�N دورة �C K�:�4��"�ن ا��K���O وا�ا

$+�أ  �!ف   ��#%��ا  j7M ا/>�Pء  و���   K$%P> و���ة   �&%<�ا ا%�#5 

K$%P> ة��� 6P� �+��,��ا��>�ر�!ن ������C Y ا��6��H وا�Z,�دق ا

 K	 �2ء& .j47&!رة أ�����ت ا����ا�>��ون 	R ا  %$!HN ق��� �C

 ���د/��  �,$�	  0�2	 ر`�0   ���د$��%/  ��� ز$�رة   ��N  �k	�/%+�ا

 �OD��!ر 	�O!د [!/r%� ا���$% ا���م 'دارة 	��j ا�D%ف ا�Cو%+�وا

ا ��$�رة ���Lن زون�  I%أ�� UCLG-MEWA ��J,	 �Cم و�S .���C د/��

 �$��+��2ت ا�>��ون ا���",� ��K ا	 �*S�,	 6Nو ���ر`�0 ���$� د/��

.UCLG-MEWA ��J,	و

 K$7��  Y���ا  6���  �C  �$�� �H!ات  ا�ANذ   6<��  ��$%H�ا  j7Pو�

أ&��!ا 6P����N �,�2ح و0Z/ �C ا�!�S /"!ن �S ���,� ��� إر��ء 

. K�:�4��"�ن ا��K���O وا�C"%ة ا'/�	�ج ا�>���� ��K ا

 R$%�N ���²دارة ا�����O وا��$��%ا��Q ا �������/�Pف /KO ا5&�د$��� ا

 �M6 ا�%اؤ<�� �<������ ا�>���� ا�>���� وز$�دة �!دة ا�>��Lر ا

 �Cت و�$!<����>�+Y اC5%اد و��U ا�D<Sد ا�+4د إ�� أ��� ا	 ���

 �C ���>��Zون 	K ا��*%وع �C ا��%#�� او�����ق $�>�� ا�7Mا ا

���c!ف  ا�>�ر$+�� و�S	!ا   6P2	ا%� ا�Qر   �C ن�c	ر  �C ر�HCا  YZ#

اQ5+�ق ا�>� �S	!ا �> �M%�cO	R ا��PHة ا��*P!ر$K و<"% ا��c!ف 

. ����2��>K$��Z ا�K$7 أ��وا ا�,"�Pت ا��ا�c# K$7%وا ا���!ة ا

و��� 7Mا ا�,O! /!ا�Y ���,� و/��� إ�� Y�MdN ا��!�C K�ZF ا���Hع 

. Y������c/4م إ�� �!ق ا K�:�4�ا��Aص K�m ا��,�hQ اL&5% إ$!اء 



أ�+�ر

 (WALD)  ��Qا%��$��وا  ���O��ا �²دارة   �������ا ا5&�د$���   ��Sو

 ��	�2� �����������ت وا�>h�+H ا��%وN!&!ل ��Nون 	R 	%&� أ��Oث ا

 K�m ل!&!Nو%+�
6N .fu وRm اe ز!�N ft �رو	�� �N �C �(RUPAM)ر$

 o�d<$ ا�cO%ي. #�~   T���ا�cO%$� وا  ���,<�وا ا�2P%ة  /�Hق 	*%وع 

	*%وع ا�2P%ة وا�>,��� ا�cO%$� وا���T ا�cO%ي 	K ا�O�5ث وورش 


fu و e �	�� K��  6J,<� �<�ا  ���ا��و  ������N%/ا��ا  Y#%ا	و Y���ا

.fufu

 ��>7�Z,N 6 ا���5ل ا����ا/�� �C ا�H,+!ل� 	����� و�!ر$�.  �>>6 

	,�S*� ا�+��/�ت ا�>� 6N ا�DO!ل ��� �P	K ا���5ل ا����ا/�� �C ورش 

 Y���ا���Y ا�>� �>��� z �C 	�ن 	�Z�<A و	����. �PNف #���ت ا

وا'دارات   ���ا��و ا��,��Jت   K�  K��L�	  R��  ��إ  �P��J,N  R	���ا

"S!ة  	*%وع  ���ق   �C  ���J,N  6N ا�7ي   �	�<A�ا ا�>��ع   ���  6N

 �$��� ر��$�   �ON  �fu
e #�$%ان   
�  �C "���,��ا  Y���ا  Yأ�  K	 رة!L�ا

ا���م   K�	5ا دو	�ن�   ��O	 م�S  ��+��,��ا  j7M �C .ى%+"�ا   ��د/��

."� I�:�� �/%	 ن�	ان "�,�ء !,�� ����,�UCLG-MEWA ��J ��دارة ��

�>�r% ا��,�خ ا�>� 6N إ��اد�C �M ���ق 7Mا  ���Y�� �HA د/�� � I�Cو

 KQ ن!��	 
f ��ا��*%وع� 	K ا��>!RS أن �N$� ا/+��)�ت [�زات ا���C:� إ

 K	 �O�� Y����>�Pف �H� �C ا$ �/�C �����O!ل ��م fu�u. و	R ذ

 �HA�
�µ f وM! 	� $>!ازى 	R ا ��ZAN �KQ ن!��	 e R	 ت�(��+/ا

-fu
� ����D<�<� ��HA% ا��$�دة �C ا/+��)�ت د/�� � I�Cو .��&%<� ��,Q!�ا

 �<�� �� إ�%اء ��>"� o	R د/����� وا Ic$أ �HA��� fu�u� K�c<N .µ t ا

�,!ات �N!ا�� �H% ا�> %��r	K ا��,�خ <+� ا��2ف إ�� ا��,�خ ا��2ف �C ا

 ¶� &�ن  ا5ورو���  ا�ONد   K	  Y$!�<�  ��HA�ا  j7M إ��اد   �C  .��+���ا

 �O��� ����<��REC Turkey دور /*�C I���� l وlH� Rm ا���Y ا

.o�"<�وا

 �" I��:�� �/%	 ن�	ان "�,�ء !,� �ON ن�	ت ��دارة دو��� �<��2�� ا��C ا

��ن   %�� ا�"+%ى_  ا�H,+!ل   �$���  ��L�	 �%��$أوزد ا��� & Y	K ���ا 

 �$��� ��L�	 �0"���!ش� 	�YL ���$� �!ر�� ا�"+%ى_ آ/� رو	�%و &�!Nر!&

.K���$ا5&�د R	 ���O��ا

��>,��� ا�cO%$� وا���T ا�cO%ي"  ���ا��!م� ��>6�J,N 6 "ا���� ا��و

 T���وا  �$%cO�ا  ���,<�ا �>>,�ول   �<�وا  ��L��L�ا ا��*%وع   ��#%	  �C

�C ا��,�hQ ا��C ���� �$%cO ���ق ا�2P%ة ا��ا���� وا��Aر���.

 ��J,��ا�+%وN!&!ل ا�7ي و ��S	��O دو	�ن� ا5	�K ا���م   U�!��

 � I+��Q �u w,	 6N ~�# ��&دودور %	�N ر!<&��UCLG-MEWA وا�5>�ذ ا

 �PN7Z/  �<�ا  R$ر�*��ا  �C  U$ر�<� �����م   ��%Z�ا رو	���   ��	��  K	

أ&�د$���  �C WALD	 hQ�,	 �Z�<A	K إ�H,+!ل.

���. 7M K�mا ���� 7�Z,N �C ��ول ا���5ل ا I�P	 ا Iا&�ت دور%*�U��N ا

 RS!<���. و	K ا Ic$ا&�ت أ%*��>�ا	� ا�����ق� ��Nز أ�Mاف ا�>,��� ا�ا

ا. I�� %�+& Y"*� �	ا�<���أن $��6M ا��*%وع h��ON �C ا�>,��� ا

 ��&%<��%<�!/�_ أردو[�ن &�را&�� 	�YL وزارة ا�+�:� وا�>l�HA ا�cO%ي ا

ا���م   K�	5ا أ<�ر   ����2�ا اC>>�ح   �C  I�(�O<	  .K�&ر�*��ا أ	�م   ���&

 �"�OD�دو	�ن إ�� أن ا��Pف رd*� � 6Sن "ا����j ا�,�Z�J وا�D%ف ا

وا��Pف   �"�Z�"<�ا �!رة ���ا  �Z�J,�ا  �S�H�"ا �*dن   t  6Sر وا��Pف 

 �:�+��ول" ���P ��� 	+�<%ة �����
 �*dن "ا'/>�ج وا�>4Pك اf 6Sر

 
� أن ا��Pف �
 �*dن "ا���Y ا��,���"� وا��Pف � IZ�c	 .�	ا�<�ا


 #!ل "ا���Oة ��� ا5رض" $>,�ون z ف�P�#!ل "ا���Oة �ON ا���ء" وا



TDBB

 | 

أ�+�ر

 6����ا ���$�ت  �ONد   0	�A�ا ا�>��دي  ا���م  ا�>��ع   ���  6N

 �C fu
e أ$�ر f �C �UCLG-MEWA ��J,	 ء�cأ#� أ� �TDBB �&%<�ا

 �$�ON 6N ~�# � I�Z�<A	 Iا��� �u K	 ن!�L�	 ع��<�إ�H,+!ل. و#c% ا

 K�&ر�*��$� ا��2$�ة. و&�ن 	K�� K ا!��Z>%ة ا ��J,����M:�ت ا'دارة 

 �UCLG-MEWA ��J,��� %�N	��O ���$�� ا�%`�0 ا��*�رك ���C ا

وا5	�K ا���م 	��O دو	�ن.

��� إ�%ا6�M &�را���Lن أو[�!� ر`�0 �� ��#�<<C��أ ا�>��ع ���"��� ا

 ����ا أ&�   .�&%<�ا  6����ا ���$�ت  ا�ONد  ور`�0  ا�"+%ى   ����!& �$���

 %�C!N  !M k	�/%+�ا �� 	7M Kا �`%�ا ا�r%ض  أن  أو[�! ���  &�را���Lن 

أ&�O� %L و���دة�  ���Oة  $>�>�!ا   �"�  �,$���ا  �C س�,�� ا��A	�ت 

ا�,�2ح   �C ر[+>�   K� وأ�%ب  ا�*�!ب.   K��  �&%<*	  �C��(  ���,Nو

��%`��� ا��2$�ة ��ON4د و��0�2 ا'دارة.

 UCLG-MEWA ��J,����� 	��O دو	�ن� ا5	�K ا���م �&�� أ��� ا

��� دو	�ن ا�,�2ح �²دارة ا��2$�ة �&��� �C ��+�#%N ا�>��ع. �N,� ا

	K �4ل ا'<�رة إ�� ا�>��ون �� K	UCLG-MEWA ��J, وا�ONد ���$�ت 

 6N �UHA�إ���ء ا ا�r2%ا��C ا��*>%&�.و���   �C TDBB �&%<�ا  6����ا

�2,� ا��0�2 و 6N	S�,*� �,!د ��ول أ���ل ا�>��ع. #�~  Y�"*N

 �,$�	 U`�/و (TDBB) ¶� 0������� إ$%ول &�$�� ا�%`�0 ا�6N ا�>��ر ا

 ������2,� ا���0�2 و6N ا�>��ر ا I��إ�H,+!ل �C 	0�2 ا�*��U ر`�

 �o�]�Q از%�N ����آر��Q Kرا�Cري� ر`��Z�<�!& �$��� 0ر� 	��و/��� وا

.0�2����2,� ا Iء�c$,� أذر���2ن� أ��	د ���$�ت �ONر`�0 ا

 K�	5ك� او I��>��N	R 	!اد ��ول ا���5ل� �Sم ا��&>!ر AC%ي �!

 �Cو  .fu
e-fu
z ��Z>%ة   ��J,��� �,!ي �ا  %$%�<�ا  �(TDBB)  ¶� ا���م 

 %$%�N    �h�S�<�ا  �,2�  !c� أ&�2ن�   K�#  ����ا �Sم   �h#  �Sو

 ��������ون ا*���� $!�Y ���� ��4ك� /�`U ر`�0 ا�ا�>��h�S و�Sم ا

.�	����ت أ��cء ا�����2 ا���	� ��� ا�>��ر$% ا nº!� �Sو .�����ا�>�%$% ا

�>��ر أ��cء ا�ONد ��� ا��%وض ا�>��$���. و�4ل  �$!DN 6 إ�%اءN

 ��/!&  �$��� ر`�0  أ��Hي�   6�Mإ�%ا أو[!ر   ����ا ا�>��ر   6N  ��$!D<�ا

�ONد   I��ر`�  ��������ا  UCLG  ��J,�� ا��*�رك   0�`%�وا ا�"+%ى 

 0�2	 �C �2د��6 ا�>%&� 6N ��& �TDBB ا�>��ر ا�c�5ء ا������$�ت ا

 �(TDBB) ¶�ا'دارة� و	0�2 ا'<%اف� وا��0�2 ا�>*�ري ا��5� 

	Y+S K أ��cء ا�����2 ا���	�.  و��U ا�>��ع� ��� ا�c�5ء ا��2د 

 �$��� ��O	 �����C 	0�2 إدارة TDBB ا�>���6P ا5ول.أ�%ب ا

 ��J,�� 	*�رك   0�`%& ا��Oث�  7Mا   �C  �M���أ  �<�ا  �<��& �4ل 

 K� �TDBB �&%<��6 ا����UCLG-MEWA و&��C !c ا�ONد ���$�ت ا

وا'دارات  �+,�ن   �C  ���O��ا ا'دارات   K�� ا���S4ت   �$��N  �C ر[+>� 

.��&%N �C ���O��ا

 �C ا�>�C4ت  ا�>+�ر   �r+,$ أ/�   �*S�,	  6N ا�>��ع_   �C   .MEWA

 �#!��ا  %�(d<�ا  ��إ  j�+</ا  �Z��و ا�L%اء   ���  ��&d<��  ��%C  ��H,��ا

 6$!�N 	*�ر&�   ��N  ���ذ  ��إ  �C�m'�� ���ق. �ا 7Mا   �C  �C��L��

 ��أ/* �H	 UCLG-MEWA ��J,	R ا���hO ا��C��L. و��N د�!�N إ

.fu
e ز!�N 
u ����N% ا��,��J ا�7ي ����� �C ا�Z>%ة 	e K إ	

 UCLG-MEWA ��J,	 R	 Y���ح S!روش 	�>�ري أ/� $�",6P ا n%�

 �C ���O���²دارات ا ��C��L�'��Hء 	��!	�ت 	��DZ #!ل ا��*�ر$R ا

 �C إ$%ا/��ت  C,�/�ت   R	  �C��( �,*�ط  ���!م   �/d�  �c$أ ح  n%و� إ$%ان. 

ا�Z>%ة ا���+��. وأن ا��*%وع ا�7ي ����م 	 Y& R	K ا�Z,�/�ت ا'$%ا/��ت 

�>�ا	� ��واN5%اك �C ا�H,+!ل وPQ%ان� ���6PC �C 6P ا��C��L ا

 6P�أ��� $,>2!ن   K$7�ا  K�/�,Z�ا ر  n��$ أ/�  	�>�ري  أ&�   .wmأو �D!رة 

 ��(��	 R$ر�*	 �C �&ر�*��ا����A و$��O!ن ا���C��L وأ/6P $%[+!ن ��

.UCLG-MEWA ��J,	 R	

ا�DNل   ��� ا�+��ء   ���  �	��<Mا 	�>�ري  أ��ا  ا�>��ع�   �$�P/  �C  

 ��� وا��ZOظ  �>�ا	� ��ا  �C��L�ا �*dن   UCLG-MEWA  ��J,	  R	

.�C��L����,� ا�� ��`�,L�ا���S4ت ا



أ�+�ر

UCLG-MEWA

���ءات 	0�2 ر`��� 	, �UCLG-MEWA ��J	 R	���L ا'دارات  %�<�N

 ��$���  ��O	  ����ا �Sم  ���ق� �ا 7Mا   �Cو  .��H,��ا  �C  ���O��ا

���$�ت  ا�ONد  ور`�0   UCLG-MEWA  ��J,	  �C ا��*�رك   0�`%�ا

�+,�ن� ���ة ز$�رات �����L ا'دارات ا���C ���O إ�H,+!ل. �4ل -��,c�ا

��� ز$�د ���ن – f أ$�ر� �Sم & Y	K ا�/ �u ة%<C �C ��N �<�ا����ءات ا

ا���م   K�	5ا دو	�ن�   ��O	  ����وا ��A!ن-�+,�ن�   �$��� ر`�0  ���ل� 

 .�$��� ��O	 ������,�UCLG-MEWA ��J ��%ا��C ا

 �C!�&�/� ا���HO ا5و�� �C ا��$�رات �M ���$� ��/�2ك N+�� #�~ زار ا

���ة دو[!�! ����ة <���ء دو[!�!. وأR�Q دو	�ن ا�ر`��� ا�+��$� ا

 K�� واة�����2,� ا K� �P���� أ/* �H	�UCLG-MEWA ��J, و<%ح 

ز$�رة   6N �+N رة ��/�2ك�$��ا  ��� .UCLG-MEWA ��J,	 �C K��,2�ا

 �H*/5ا �4ع ��Q'6 اNرم� ر`�0 ���$� ��%ا/��� و��$ ��D� ����ا

ا�>��ون  C%ص   �*S�,	  ��Nو  ��$��+�ا  �C  �P��� ا��,!ي   ���+�<���ا

�Sدر  ا��&>!ر  ا�����ري   ����ا ����ء   �C!�ا  ��!N  �M���  .���<O��ا

-fu
� و   fu
�-fu
u  K�N%<Z��  �������ا  UCLG  ��J,	 ر`�0  Q!��ش� 

.���O�������ت ا�� 	*�ورات �DA!ص ا º$ ¼%�

�fu وأ½�

 K��ON  K�#  ����ا  R	 ا�>��ع   ���  6N ا��$�رات�   k	�/%+�  Iا�>�%ارا

 ����وا  �$���  ����ا و�Sم   ��>�� ���Lن  [�زي   �$��� ر`�0   ��Hأو�

 ���O���K� ~$�O ا���5ل ا�>� $>��K ��� ا'دارات ا�� �Hأو� K��ON

����ن  ����ز$�رة ا  ��N � Iأ��%ا .K�:�4�ا�>�hC ا%��5  ا����م �d*� �Pن 

ك.  ��� أ#�� ���K ر`�0 ���$� �,�¼�N*�[%$��2 ر`�0 ���$� ��[42ر� وا

 ���`%�إ/> ���A	j% أ�%ى   6N 7ي�����ن N*�[%$��2 ا ����#�~ أ&� ا

 %�<�<� ������ا�+��$�� ��� أن ا�H*/5 ا�>� �S	!ا ��C �P ا�Z>%ة ا

 .� Ic$ة أ%<Z�j7M �C ا

UCLG-  ��J,	  �C ا��*�رك   0�`%�ا  ��$���  ��O	  ����ا و�Sم 

 �UCLG-MEWA ��J,����� 	��O دو	�ن� ا5	�K ا���م ��MEWA وا

.UCLG-MEWA ��J,	 �H*/أ K� ك� ��� ���K ر`�0 ���$� �,�¼����4غ ا

 ��&%N ��N ~�# ���&%N �C fu
e آذار �
 �6N إ�%اء ا/>���Aت ا�����O �>�ر$

 �C 6P#�2/ ��� ؤ��ء%�إ#�ى دول 	,PN 6N ~�# .MEWA ��H,:� ا

� N+�دل  Ic$6 أNو ��P� م����ا/>���Aت �4ل ا��$�رات وا����ءات ا�>� 6N ا

 UCLG-MEWA  ��J,	  R	  ���<�  �<�ا  �H*/5ا �DA!ص  اC5"�ر 

 ���,<��C ا�Z>%ة ا���د	�. &�� و 6N	S�,*� 	!ا�Md� h��<N R�mاف ا

 �C  ���O��ا ا'دارات   K�� ا���S4ت   ���Mأ  ���  ��&d<�وا �>�ا	� ��ا

N%&�� و�+,�ن.

�P�2!ر$�   �	���ا  ���D,��ا  �C  �C��L�ا  hO���ا 	�>�ري�  S!روش  زار 

��ن �/ f� �C UCLG-MEWA ��J,�� �	���إ$%ان ا'�4	��� ا5	�/� ا

 �C��L�ا  hO���ا  %P>أ  � ���ة   Y�� ا�7ي  	�>�ري�  ا4Qع   6N  .fu
e

 ��>�ر$ إ�H,+!ل�   �C ا'�4	��  إ$%ان  �P�2!ر$�   �	���ا  ���D,���

.�P�	,�J>,� وQ+��� أ���

 UCLG-MEWA ��J,	 K��  ��C��L�ا ا���S4ت  ا�>��ع ���   � n&ر  ��&

 �C��L�ا  �,2�  ��J/ ���ق� �ا 7Mا   �C إ$%ان.   �C  ���O��ا وادارات 

و	,>�ى  PQ%ان   �$���  R	 �>��ون ��  UCLG-MEWA  ��J,	  �C

 �,<C��( ان!��� ��,!ان "�>"K ا5�� fu
z ت ا���!$� ��م�$��+�رؤ��ء ا

UCLG- �,2� �C �C��L���2,� ا �/�L�ا��*>%&�". وذ�� �4ل ا�>��ع ا



 �6����ا أ/�Oء   R���  �C ا�+��ان   R��� أ���ل  ��ول   ���  �P/!&

 ���%��ا ا���ن  أ���ل  ��ول   ��� �>�ا	� ��ا  ���,<�ا أ�Mاف   �/�&

 ��Cا%r2�ا  �C ����ن   ���,<���  ����<��ا ا�P2!د   Y�P�N ��Pف  ا�ن. 

��ول   R	  �>��<$  ��� ا���5ل   j7M  �C  I�	�S  �c��وا  ���%��ا

ورش  "	,>�ى   (ATO)  ���%��ا ا���ن   ��J,	  ��J/  �fu�u أ���ل 

ا�Z>%ة   �C إ�H,+!ل�   �C �>�ا	�" ��ا ����ن   �	��<��ا  Y���ا

 ��J,	 ر`�0  Q!��ش�  �Sدر   ����ا  ��C%�  .fu
e ��ن �/  �u-  fe

 ����ا <�رك   �fu
�-fu
� و   fu
�-fu
u  K�N%<Z��  �������ا  UCLG

 .Y���ا أ	�K ��م 	,�C �UCLG-MEWA ��J ورش  	��O دو	�ن� 

�ZFر   �$��� ر`�0  ا�*,Z%ي�   6���  _K�&ر�*��ا  K��  K	  �c$أ و&�ن 

 K	  �$���وا ا��و#�   �$���  %$�	  �����,�ا ���ل  ��ن�  ½�  �,H��  �C

.K�H��Cن و�,+���l وا5ردن و	 K	 ���O��	���L ا'دارات ا

ا����ر��ت   ���  ���#�<<C'ا  �<��& �4ل  Q!��ش�  ا��&>!ر  <�رك 

 
� ا�>� دا	�  ر`��>�  ا�>� �C �P�+Q ا�H,+!ل �4ل C>%ة  ا���2ة 

ا�H,+!ل   �$��+� ر`����  C>%ة  أQ!ل   �fu
t و   fuu�  �	��  K�� ��م� 

 �ZL"	 د!P� 7ل� ��ا�"+%ى. &�� أ&� ا��&>!ر Q!��ش ��� ا����O إ

�>�ا	�. ��	Y+S K 	�$%ي ا���ن 'دراج 	�/�S �C 6P`�� ا���ن ا

إدارة  "�N,��ت  ��,!ان:   Y�� �>ر!� ا5ول  ا��!م  ا�>�%  اC>>�ح�   ���

."��&7�ا ا���ن   Y�r*Nو

ا���ن  :"دور  �,!ان   �ON  Y�� �>ر!�  k	�/%+�ا ��أ   _�/�L�ا ا��!م   �C

ا��*�ر&!ن�   TS�/  ~�# �>�ا	�". ��ا  ���,<�ا  h��ON  �C  ��&7�ا

UCLG-  ��J,��  ����<�ا  ��&7�ا ا���ن   �,2�  ��L�	  ��ذ  �C  ���

 �C%���Y+� �MEWA إ�S	� <%ا&�ت أS!ى '/*�ء 	�ن ذ&�� و/*% ا

ر���   ���$%H�ا  j7P�  .MEWA  ��H,	  �C ا���ن   K�� وا�A+%ات 

 fu�u ��م   �H�  �C ����ن   ��!m!��ا  %Q�� ا�����5  ا�,��ط 

.k	�/%+�ا 	"�/7M �C �Pا 

��$�رة   ATO  ��J,	  �Cو �Sم  ا��,>�ى�   K	 ا5ول  ا��!م   �$�P/  �C

 jل. و��ور!+,Hا� �C UCLG-MEWA ��J,�� �	���	�% ا5	�/� ا

 ��J,��ا  ���"�M #!ل   �Z$%�N �%ض   Y���  ��J,��ا  �ZF!	 �Sم 

��� أ#�� ��� أ	�K ��م 	,��J ا���ن ا��%��� ا���� �P��� ���+Qو

 �<���. &�� <�رك 	��L! ا���2ن ا�,*��Qت ا hCا%��ا�w�+D وا�!�C ا

 Y�� +�أ	و ��$%Q 6 <%حNو .fu�u �2ول أ���ل� � I�Cو �M7�Z,N 6N

ا���ن   �,2� �N!م   ~�#  _Blockchain  Y<"�ا  �����  ���!�!,"N

 �L$�O�ا  ���!�!,"<�ا  j7M h��ON  ��� Y�����  ��J,��ا  �C ��&7�ا

 ��J,	 و ATO ��J,	 K�� ون��<�وا�	,�. و	K ا��>!RS أن $�داد ا

.��&7��>�+�C ���� �Y 	�2ل ا���ن ا���C UCLG-MEWA ا

 | 



ا�+�ر

 �<�� �L	K "/�وة رRC ا�!�� #!ل #��$� ا�>%اث ا��C��L"� ا�L���ت ا��ورة ا ½�

 .fu
e أ$�ر 
u ��/�P<�J ��	�� 	���ر �,�ن ��Z,!ن ا��C �����2 ا�Z>%ة 	e K إ

 ��S�,C ع%C ��	�2��C ��J #%م ا ½/ �<���ت ا�,�وات ا�� �C�c<ا�

 K���$ا5&�د ��ا���$� 	 K	� ��L	o�<A ا�����Hت وا���C ��� KP ذ

وا�4Hب_ 	,��Jت [�% #"!	��_ إدارات 	K�/�,C _���O و#%K��C. &�� <�ر&� 

.k	�/%+���,�C UCLG-MEWA ��J ا ����<����#� ا��2,� ا��C��L وا

��N 6ر$� ا��C KZ ��	�� 	���ر �,�ن S 4بQ Y+S K	 وة�,���J ا ½/ 

 �ا�>�ر$  ��� ا��ZOظ   !M ا�,�وة   j7M  K	 ا��Pف  &�ن   �����2�ا ��Z,!ن 

�>�% 	C K>%ة ���Lن #��ي ��� 	��0 ا��2	�� وأول ����ء ا�)�ر ��ا

 ���²	+%اQ!ر$� ا����L/��. و�j7P ا��P$ ���$%Hف ا��Oث &7�� إ �L$�O�ا

 �C��L�ا ��>%اث   �#!,���ا  �����ا ا�>�ا	�  ���cن  ا�>����  و��   h��

���>�ذة ا��&>!رة  ��#�<<C�"��� ا�� k	�/%+��>�ام. ��أ ا��!م ا5ول 	K ا��ا

�2��ت �ا  �C .����2�ا ��Z,!ن  ر`��� ��	�� 	���ر �,�ن  إ/��2  �M/�ان 

 ��C��L�����  6N	S�,*� أ��N ���M$� ا�5!ل ا����C��L وا�>��دة ا�5!ل ا�<�ا

 �$��O�  �/!/���ا  ��+�وا  ���d���ا  j7M نd*�  ����`%�ا  kP ½,�وا  ��!�,��ا

ا�>%اث ا���C��L وأY�/ ���M ا�>%اث ا��C��L إ�� ا���5ل ا���د	�.

�C ا��!م ا�6���N 6N ��/�L ا�>%اث ا� �C��L	K و�J/ �P% ا��,��Jت [�% 

 %��,��ا�O"!	�� وا'دارات ا�����O. <�رك ا��*�ر&!ن ا��!oS ا���م #!ل ا

 ��� .��������>!$�ت ا�����O وا�!Q,�� وا�����>�#o ��� ا ��N�	!����ا

ذ���  ��N	S�,*� ا���5ل ا�Z,�� ا�,� �2N	hZ/ %Z# K 	>%و $,� &��� 

 6���Nو RH��إ�H,+!ل� وا�>� $�!د �Nر$�PA إ�� zuu¿ ��م� و�%ض j7M ا

 ��M��	  ���Mأ ا��*�ر&!ن  N,�ول  أ�%ى�   ����  �C  .��H,��ا  ���Mأ

�2��� �Sم �ا ا��C��L. �4ل  ا�>%اث   �$��# �C ��	!"O�ا ا��,��Jت [�% 

�� ا��ZOظ ��� ا�)�ر ��& Y	K ا��&>!ر ا�����ري �,�ن [,��6 ر`�0 	

ا��&>!ر  وا�5>�ذ   �(TAC  ����	)  ��#����ا وا�5!ل   �:�+�وا  ��&%<�ا

وا�����ري   _TAC  ������ ا�>,7�Zي   U<"��ا  !c� أ��Q!ي�   %	!�

 �:�+��� #��$� و��N$� ا��	 �C �$%cO�أ�U أر$D!ي� 	,�h ا��را��ت ا

 ��N �<�وا�>%اث ا��ÇEKÜL �C��L ��*�ر&� ا��*�ر$R وا��را��ت ا�����O ا

�>�ا	�� ���>!ى ا����O. وM"7ا� �C ���ق ا��را��ت ا���C��L ا����� ا

�2ت 	 �C ��	!"O����N ا��را��ت ا������O ا�>� أ�%�PN ا��,��Jت [�% ا

 K�� Y��Z<�ا�P,��� ا���/�� وا��C��L وا�+�:� وKC ا�PH!� ا�c!ء ��� ا

ا�>�DDAت.

 ���+��$� ا�H,+!ل ا�"+%ى� ر`� ����<� �S	� <%&� ا�H,+!ل ����C��L ا

�2,� ا� �C �C��L	��J, ا���ن ا��>�Oة وادارات ا��C ���O%ع ا�*%ق 

او�l و[%ب ا���� �>��$6 �%ض �K أ/*�H ا�+O~ وا�>!)�h ا�>� �N!م 

�>%اث ا��C��L [�% ا���دي. 6N ا/>�Pء 	K ا�,�وة �� h��<$ ���C �$��+���P ا

.�����Nو �C��L��2��ت وا�>�����ت #!ل &���Z ا��ZOظ ��� ا�>%اث ا���� ا

 �C!���� 	��O دو	�ن� ا5	�K ا���م ��,�UCLG-MEWA ��J وا�زار ا

 �$�2���� <%د$Y دارا أو���m<�� ا�%`�0 ا�
�fu اe أ$�ر f¿ ��� �>�ر$ hCا%��ا

 0�`%& �>���mأو �����%`��� ���$� �m�S &!ي� 6N ا/>�Aب ا UA<, ½��ا

 ��+��$� �m�S &!ي �C ا/>���Aت ا�>%&�� ا�����O ا�>� 6N إ�%اؤ�M �>�ر$

 .MEWA ��H,	  �,<�H,	 دول  ا#�ى   ��N  �<�ا  ��&%N  �C  fu
eآذار  �


 .�$�2�ا  �+D,	 �C �2ح,��� وا�>�,��ت   �/�P<�ا  6$��N  6N ا��$�رة  و�4ل 

 K� ت�	!��	 �UCLG-MEWA ��J,��&�� و�Sم دو	�ن� ا5	�K ا���م 

 %�N�	 K� ت�	!��	و ��P� م!�N �<��Nر$� ا��,��J و��P/�2 وأ/*�P<H ا

 �C .fu
e ز!�N 
u-ue ة%<Z��ن �C ا n�� �C j��� 6<�� 7ي�ا��,��J ا

 ��$��+�ا�>��ع ا�7ي  j��� 6N	R ر`��m�S �$��� 0 &!ي و	���L ا

 �m�S �$��� �HH� �<�6N أ$���N I�c 	��!	�ت �DA!ص ا�H*/5 ا

&!ي �>�C �P���O ا�Z>%ة ا��2$�ة ا���د	�.

�C ا�>��ع�  6N	S�,*� 	*�ر$ R	�UCLG-MEWA ��J, وN 6N+�دل 

 . I����# �M6 إ��اد<$ �<�اC5"�ر 	R ا�%`�0 أوDA� �>���m!ص ا��*�ر$R ا

UCLG-  ��J,	 �>��ون   h�O<N أن   K"�$  �<�ا  R$ر�*��ا  �*S�,	  6Nو

 ��O	  ����ا د��   ���7�  �C�m'�� &!ي.   �m�S  �$���  R	  MEWA

دو	�ن� ا5	�K ا���م ��,�UCLG-MEWA ��J ر`��m�S �$��� 0 &!ي 

 ��� U<"�����c/4م &� �C !c	UCLG-MEWA ��J,. و 6N	�rدرة ا

.�,"���ا�>P,:� و	�Oد)�ت C%ص ا�>��ون ا



أ�+�ر

UCLG-MEWA

���ت &�Zءة ��C 6Mأ#� أ ��S�H��"�Zءة ا %>����� ا��,>�ى وا���%ض ا ½�

��N%ات ���  ��ا��و �S%دار   �ZH�  �&%	  �C  ���&%N  �C  �S�H�ا ا�>�Aام 

 �S�H�ا وزارة  ر��$�   �ON  �fu
e ��ن �/  
f-

  K	 ا�Z>%ة   �C وا����رض� 

.��&%<�وا��!ارد ا�H+���� ا

 �"�S�H�&�ن ا��Oث �ON <��ر "&�Zءة ا��D�& �S�Hر-ا�",� ا��C �ZA ا

 �u-fe ة%<Z��7Pا ا��Oث �C إ�H,+!ل� �C ا h������ ا�>��ع ا ½� ~�#

-�S�H���"�Zءة �C ا�>�Aام ا ��,Q!�آذار ¿
�ON �fu <��ر "��H ا���Y ا

."7�Z,<�ا�ANذ ا'�%اءات وا

�"�Zءة   ����<��ا ا���5ل  ��*�ر&�  ا��*�ر&!ن  �Sم  ا��Oث�  7Mا   �C

�6 وN%&��� و�S	!ا آ�% ا�>H!رات وا�>!��Sت ���ا�R��� �C �S�H أ/�Oء ا

�>�+��� �C 	�2ل ا�6N .�S�H �%ض 	,>�2ت و�N,��ت ��$�ة و	+>"%ة ��ا

��R��� �C �S�H ا��%ا# �Y	K ا���Dر  �Z"��>�"�K ا�>�Aام ا���Zل وا

.�`�P,�#>� ا�>4Pك ا

 ��&%N أن ����� wN�C دو/��� وز$% ا��S�H وا��!ارد ا�H+���� ا�>%&�� إ�أ<�ر ا

��, (TEP)lZ	K �4ل  �:C�"��#��� 	� $�%ب 	��!ن  KQ	K ا��S�H ا

 fu
t �	�� �C ت���H��
 	���ر دور R��� �C ا|f K	 $�%ب �	ر ��L<ا�

.fu
و¿

 �C 
� �+�,� ���&�� أ<�ر إ�� أ/� ��>��ZAN 6 ا�>4Pك ا��S�H ا5و

 K	  KQ 	��!ن   ��  ��&%N  h�O<�  ��:�C��ا [�زات  ا/+��)�ت   �Cو  ��`���ا

.fuf� ل ��م!�O� ن!�%"���ZAN )�/� أ&��� ا

 ��J,�� ا���م   K�	5ا دو	�ن�   ��O	  ����ا �Sم   �/�L�ا ا��!م   �Cو

&�Zءة   �C  �O��,�ا "ا�>H+���ت   ����  ��� ��'<%اف   �UCLG-MEWA

�>�ا	� ��ا�>�Aام ا��S�H"� #�~ أ&� دو	�ن ��� أ���M أ�Mاف ا�>,��� ا

 �S�H�ا ا�>"�ر  �C	�Dدر  أن   ��� ��&d<�ا ا� �S�H	K �4ل  �Z& �Cءة 

 �OC�"�� ��وا�>�Aام ا���Zل ���!ارد $���Pن أ$�C I�c ا�P2!د ا��+7و

 ���O��rN%ات ا��,�خ. N+�دل ا���Hع ا��Aص وا����ر�!ن ا���	!ن درا��ت ا

�Z,� $�ز��2$ 	�$%  :���2��2��.ا��>�O)!ن �C ا�	R ا��*�ر&�K أ),�ء ا

ا� �C �S�H	� �$%$	�JC�O �!ر�� ��>���6 ا�!Q,��زارو�M [�ر[�!ز$�ن� 

ر`�0 	�2!�� ا��*>%$�ت 	K �,�وق 	!ارد ا��S�H ا��>�2دة و&�Zءة 

 �S�H�ا�>�Aام ا��C �S�H أر	�,��� أ#�� �Z% أو[�!� ر`�0 	0�2 إدارة ا

 ��N!N دار%� �ZHD	 �0�C%/إ ¶���� ���Lن U�Q أو[�!� ا���% ا���م ����ا

 .��<�4+�����M ا�>�2ر$� �D,��� ا��ر`�0 	0�2 إدارة <%&� �%دار ا

 �"�,Q!��2�� "أ���ل إدارة ا��S�H �!زارة ا�>���6 ا�/�TS ا��*�ر&!ن �C ا

 �S�H�"ا����ر��ت ا���2ة �Z& �Cءة ا�>�Aام ا��S�H"� "	*�ر$�Z& Rءة ا

-�S�H��C ا��,�hQ ا�D,���� ا��,���J ا��,*Àت ا�D,���� و��Nو/��ت ا

 �C �S�H�	*�ر$R #!ل 	%اhC إ/>�ج ا��S�H ا��>�2دة"� "HN+���ت &�Zءة ا

ا�D,��� "و" HN+���ت ا�u ���,D|� وا��R,D ا�,�!ذ�� ".

��ت ا���	� وا���Hع ا��Aص و	,��Jت ������� ا��Oث إ�� ��R ا$

ا�>"�رات   6$��Nو ا�A+%ات  �>+�دل   �D,	 '/*�ء   � I�	  �/���ا  R�<2��ا

وإ/*�ء <+"�ت أ���ل ��$�ة.

 | 



ا�+�ر

"	*%وع   K	 ء�P</'ا  6N ��/�2>%ا   �����<�ا  �$��%�ا �>�!$ Y	K �,�وق 

 �	�<A�ا 6N ."��&%N ��� ا�>��ع  ا��>�Oة -   �"����ا  �C �&7�ا  Y�,<�ا

��4>"�ر ور$�دة ا���5ل ���*%ا&�  Novusens �P�	 j7ي أ�%ا����*%وع� ا

6N ��� 	�%ض و	��N% "ا&�+! �M%$>�ج إ�H,+!ل" �>%	�6 ا�)�ر و�N,��ت 


7M 6�J,N 6N ~�# �fuا e ن���/ 
�-

ا��>�#�C �o إ�H,+!ل �4ل ا�Z>%ة 

 ��J,	 و �C��L��>��ون 	 R	�D,ت ا�>%اث ا�� Tg Expo Y+S K	 ث�O�ا

 ��إ  %�N���ا ا��rD%ة وا��>!��P$ .KOSGEB �Hف  ا��*%و��ت   ���,N

 ���ت وا��,��Jت ا�>�  Y��N	K أ�Y ا��ZOظ ��� ا�>�ر$����ا�K�� R�2 ا

 �%�N����,!ات ا���+�� 	R 	!ردي ا���2ل. #�~ <�رك �C ا��وا�KZ و/��� 

 ��J,	  K	 أ��cء   K�&ر�*��ا  K�� و&�ن   �o�<A	  ���  
z  K	 	*�ر&!ن 

 UCLG-MEWA	YL ���$� إ�H,+!ل ا�"+%ى و���$� &!���� ا�"+%ى. ��أ 

UCLG-  ��J,	  �C  �C��L�ا  �,2�  Y+ ¼S  K	  �<���<	  6<$ ا�7ي   %�N���ا

��� ���Lن 	%اد أ&�ن� 	��0 و	�$% أC"�ر �� ��#�<<C�"��� ا�� �MEWA

 �$��+���� ��%ي ��را���� ا5	�K ا���م �ا��*�ر$R ا�>%ا)��. و����S ��Mم ا

��و�Sف ا�>%&�� و	K وزارة  �	���إ�H,+!ل ا�"+%ى� و	� K��L	K ا���$%$� ا

.��#�<<C���ء &���6PN ا�� ���&%<����#� ا�ا��C��L وا

 ����"  �%�N���ا  K	  �/�L�ا ا��!م   �C ��رزة   �/�&  �<�ا �2��ت �ا  K	 و 

 RSا!��وا �Ä)�ر   ��ا��و  0�2��ا  ����"  �"�&%<�ا  6�����  �C��L�ا ا�>%اث 

�2��ت� N 6N+�دل �ICOMOS ��&%N " و"���� 	�راء ا��>�#j7M �C ."o ا

 ���Mأ ��� ��&d<�ا����!	�ت ا��>���� �����5ل ا��">*º�L$�# �Z و6N ا

.�M%�d� ��H,���>�ا	� �" Y	K ا'دارات ا�����O وا��درا��ت ا��>�#o ا

���#� ا�>%&��. 6N <%ح ��2�� وزارة ا��C��L وا� �%�N�����أ ا��!م ا %��5	K ا

 �C��L�ا����!	�ت #!ل �P!د ا���O$� وا��ÅZO و	��!	�ت ���rN K% ا�>%اث ا

� "	�%ض  Ic$أ �� وDN!ر ا���2!�� وا�>%	�6 ا�7ي #�ث 7M �Cا اj�2N. و�½

 �C��L��� أ���ل ا�>%اث ا��" ��C �/�& ~�# �"دي���ا�>%اث ا��C��L [�% ا


�C fu إ�H,+!ل. e ن���/ e �C � Catapult�/�H$%+�	�J/ Rم ا�,�Y ا

 �C ث�O�56 ���� '�%اء اN 7ي��C ا�>��ع� N 6N+�دل />�`k ا��*%وع ا

.K$��+��!ق ا�O%&�� ا�N �C ��&7%&�� و�>��$� ا�>��ون ��K ا

 �C ة�O<����أ ا�>��ع �UHA اC>>�#�� 5/�رو �%ا���D,S �0$ ا����"� ا

�!ر د. أور�Mن ا/"!س� �Cو%� _��&%N �$��%� ��&%N وق�,� �JZO	 %$�	

 Y�,�أ&�د$��!ن ��2	�� أو&�ن_ وإ$%ول أ$�$�K ا5	�K ا���م �����2 أ/��J ا

 ���,N �C وع%*������M ا	 !M UHA�ا�7&��. &�ن ا�>%&�� ا��*>%ك �C ا

�!ق �� U��,��ا�>��ون ��K ا�+��$��N ��& .K ا'<�رة إ�� أن ا�>Y��O ا

.����O��!��� وا�D<Sد ا!,"<�	 6P	K #�~ 	%اS+� ا��K�� �S4 ا

 �<���N ا��*�ر&� Y��ON �C �!ق ا�>,�Y ا�N �C �&7%&��� وا�H*/5 ا

أ�%$� �C ���ق ا��*%وع� وا�>��ون 	K أ�HN Y!$% ا�>��ون ��K ا�*%&�ت 

 ������ا  �"$%*�ا  ���,�  K$%�  Y+S  K	 ع��<�ا  �C ��/�H$%+�ا  ��&%<�ا

�*%&� Novusens . أ&�ت �,�� �P<��& �C ��� أ�N ���M!$� ا���S4ت 

<�دت  ا�  I%أ��  .�������ا  �PN�"+>  �C  UCLG-MEWA  ��J,	  R	

��mن   ���Mأ  ��� ا��>�Oة�   �"����ا  ��L�	 د$��>%و�  د$���  ا��&>!رة 

 �$��<� �H*/5!ا��� ا	وع و%*��ا�>�ا	� ا�>��ون ا���`�H/ �C 6ق 7Mا ا

.����O�ا���S4ت ا

 �C !c� ن!"N ~�# ى�%+"��� ا��!& �$��� �Nأدار �<���" ا��!& �,$���

 �	 %�N�����. و��� �C ا��!& ��	�� �<	�Sو �UCLG-MEWA ��J,	

 K$و�,����� K� 4cC ا����رض و#���ت ا���Y. و&�ن أ#� ا�� f� ��!�2	

 �C��L�
M �fu! ا�>%اث ا¿ �C ���/7ي ا����%ض ا&�+! ا�>%اث� ا ����mا!��ا

�>�ا	�. إن ��ا  ���,<�ا  fu�u ا��>�Oة  ا5	6  أ���ل  ��2ول   ���+H�وا

�>�ا	�� $%&� ��� ا���ن ��
 	K أ�Mاف ا�>,��� ا
���Pف  ��%Z�ا��Pف ا

 �C .�C��L��>�ا	�� Y�*N ا��ZOظ ��� ا�>%اث ا���>�ا	� وا��!ا`Y ا��ا

 �$��O����ق� U��N ا'دارات ا�����O أ$I�c دوراI &+�%ا�C I ز$�دة ا�P2!د �7Mا ا

 !M %�N����6. #�~ &�ن ا��Pف 	7M Kا ا���� ���+H�ا�>%اث ا��C��L وا

��4>��ع �M أ#�اث ا�>%اث ا��Z%وزي  ����<�ز$�دة ا�!��. �>"!ن ا�HA!ة ا

 UCLG-MEWA ��J,	 ن!"N أن   RS!<��ا  K	 .�Hق أو�%*�ا وا�>%اث 

.�Hق أو�%*�وا#�ة 	K ا�*%&�ء �C #�ث ا�>%اث ا
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��"%�!ن  ��د�� �ا ا�H,+!ل   ��S ��,�<�ا ا�H,+!ل   ��	�� �C�c<ا�

 .�N�2رNو �N��,�Nن و!�%"�
�ON fu �,!ان إدارة اe ن���/ e �C م����7Pا ا

 �C  %cO<�وا  �:�+�ا وزارة   R	 �>��ون �� ���ت  ا�7ي   ����ا  �C <�رك 

 (SÜT-D) K�	ا�<���ا�P�2!ر$� ا�>%&�� و����� ا'/>�ج وا'�>4Pك ا

 ��	!"O�ا  %�] وا��,��Jت  ا5&�د$���  ��ت ����ا  ��L�	  K	  �$���ا

وا���Hع ا���م.  

�� �ON �,!ان "Y$!�N ا��,�خ 	�A��C ا���م ا���6�J,N 6N �m ا���� ا

�D<Sد ��  6<PN  ����ا  �/�& ا���م  7Mا   �C أ	�   ."�Nا%�rN  �OC�"	و

 �$���ا  �*S�,	  6N  ~�# ا��,�خ�  �rN%ات   �m  ��&%N  �OC�"	و  �%c�5ا

 k	�/%+�ا ��أ   .���,D�وا ا�"%�!ن  إدارة  و����   ��Z�<A��ا  R�mا!��ا  K	

���Lن  &�را   ����C �!رة �Cو%+�ا ا��&>!رة  ا ��#�<<C	Q K%ف  �"���ت ��

 �����  ��ور`�  ��,�<�ا إ�H,+!ل   ��	�2� ا�>�ر0$   �:�M  !c� أو[�!� 

&%ا���   ��O	 �!ر �Cو%+�ا وا��&>!ر   �K�	ا�<���ا وا�>4Pك  ا'/>�ج 

 %$���ا  U`�/ دو&�����   K$��ا و�+�ح   ���,�<�ا إ�H,+!ل   ��	�� ر`�0 

.%cO<�ا���م �4دارة ا�+�:�� �C وزارة ا�+�:� وا

 7Mا ا���م� &�� M! ا��Oل Y& �C ��م�  6N	w, �!ا`� ��K$�`�Z ��2`�ة"أ��Hل 

 j7P� زت�C �<�ا�"%�!ن ا��,�ZA". أ�Cدت ا��&>!رة &�را ���Lن أو[�! ا

���2`�ة  ا��H+�ت   K	  ����S ��د  ا�>4م   6N ا���م  7Mا  �dن  ا��2`�ة 

 ���M5ا R	 U��,<$ د���
fu. 	�� $�,� أن 7Mا اz 7 ��م,	 �	����ا

� أ&�را ���Lن  Ic$أ �	�Sو .%c�5د ا�D<S'ص ا!DA� ��&%N �C ا$�ة�<��ا

 h�� �C YL�<����Pف ����� SÜT-D ا � I�Cت و���+H<�أو[�! �>���6 ا

�>�ام.��و�� وا�R ا�,�Hق ��دارة ا�"%�!ن وا&>��ب )���C ا���T ا

:��$ ��& �M �ZA,�� �C fe ��`�S`� ��2`�ة أ��Hل ا�"%�!ن ا

  أC*�ر �4م ا��%أة ا�>��و/��: 	,>�2ت 	K أ$�ي أC*�ر ��$�� ���,�خ.

6���<��>�+ Y	K �4ل ا�� ا�+�:� ا5&�د$���: Y���N أ)% ا�"%�!ن �C ا

ÅZO ا��,�خ ½�� ����+Q ن!"$ ���,� :���+H� [�ز ا5&�� ا

 أ�!C!رم ��"�,>�ش: /,> k	R ا�*��0 وأ)% ا��,>�2ت 	,�cZA ا�"%�!ن 

 أ0�C: ا�,�Z$�ت ا�,+���N وS!د ا��$�ل ا��O!ي وأYS &%�!ن

 را� �H	D,�� ا�%ي ا��rc!ط (BASUSAD): ا�%ي ا��rc!ط ���را�� 

���,�خ ��$�D�ا  

��O�� را��H �,��� وS!د ا��$�ل ا��O!ي: وS!د ا��$�ل ا��O!ي ا

���,�خ ��$�D� o�J,N :��&%N BSH اwH�5 ا

����<� Bursagaz: ا��rز ا

���+H� إ/>�ج Enerjisa: ا��S�H ا�cA%اء ����� �C j	R,D ا��rز ا

 Enervis: ا�>%داد ا�O%ارة ا���Z!دة C �C%ن �P% ا5�!	,�!م

�S�H�   :Escon	d*,ة ا�7rاء ا�Z& %L&5ءة �C ا�>�Aام ا

 R	 خ�,�� <2%ة ا�H,+!ل وا��,�F% ا� :����+H	�rN �OC�"%ات ا

��%N را�� ��ون��ا  

 ا�H,+!ل &�د$"!ي ��% ا° &o أو[�! اm�/5!ل ا��L/!$�: أ)% ا�"%�!ن 

%c�5ا  

��,�Z$�ت: 
 z ÅZON 6Q��Q أQ,�ن 	K ا�"%�!ن ��	�"<�� ITC ا'دارة ا

 ا��!اد ا�"����`�� ا�cA%اء: 4Qء ا���Oم ا�Z%دي 	Z� R% أ)% ��"%�!ن 

KO*� Kalekim: آ)�ر 	��Zة �C ا

 %L&أ ��&%N �U$ر�<� إ��دة ا�>�و$% وا�>%داد: ا�DO!ل ��� ا���$� 	K ا

�C�J/  

 SDG� ل�ZQ5ا R	 �	ا�<���+� ا :MT Greenword 

Y�,��>�� N%&��: ���رات ��$�� ��+�:� �C ا/ 

 /!j <���,>!: ���[� ا��,� 	,�ZA ا�"%�!ن

YDZ� ���$� ��,�ك: ���Z/ R$�ت ا�>�+:� وا�>�o��r وا

Leed Green ������ 4Qء  :Polisan Kansai	R,D ا�4Hء ا

 �S�Q أوزN!رك- ���$� &P%	�/��راش ا�"+%ى: إ��دة K���N ا�,�Z$�ت 

�S�Q ��ا��c!$� إ  

%cأ� Y"*� Yإ�� �%cأ� Y"*� %"C :ر&�س!Nو Y> ول%<� 

 Thermax: ا�>%داد ا�O%ارة �C ا��R/�D ا�"+�%ة

��"%�!ن �$�O	 �C%D	 :(TSKB) ��&%N K	 ����,D� �,� ا�>,��� ا

ت ��$�� ���,�خ�DNل� ا��C �$%+N :Türk Telekom 

o�J,��>�+ Y	R ا�,�Y ا�� Zorlu �S�Q: ا�>��Lر �C ا

 .����mا!���2ت ا���2ن ا�� ����<��N!ا� Y	UCLG-MEWA ��J, 	>���� ا�>H!رات وا�+%ا	k ا

��د�� ��"%�!ن.�	,��S �C UCLG-MEWA ��J ا�H,+!ل ا



UCLG

 ��J,�� ����<��2,� ا��C��L ا �P<�J/ �<����L ا�L���ت ا���� ا���C��L ا ½�

 .fu
e ن���/ z-� ة%<Z������ �C �!$,0 آ$%س-ا5ر�,>��C K ا���UCLG ا

 �fu
t م�� �C �	و-إ�+�/��� أ�+�� �C ��C��L���ت ا���� ا ½� �fu
z م�� �C

 �ON م���ا ا���� 7Mا   ��� 6N  .���!,2�ا ��ت �C ��2!-&!ر$�  ½�  ��C

و<�رك  �>�ا	�". ��ا  ���,<�ا  �C  �C��L�ا دور   �C را`�ة  "ا���ن  <��ر 

 �UCLG-MEWA ��J,����� 	��O دو	�ن� ا5	�K ا���م ��C ا���� ا

.UCLG-MEWA ��J,���h ا���م ,���6 &!ر&��ز� ا�� ����وا

 0��2	 �P<C�c<ا� �<��2��ت ا�ا�>�R ا��*�ر&!ن �C ا�+%/�	�C _k ا

 ���,<�ا أ�Mاف  	O!ر   ���  �C��L�ا  ��cS  6���<� و�S	!ا   UCLG

�>�ا	�. &�/� /��H ا/4Hق �7Pا ا�>����M 6 ا���M5 ا��>�ا$�ة ��ا

���C��L وا���6 ا��C ��C��L �,�ء 	�ن 	�>�ا	�. 7M �Cا ا��Dد� &�ن 

أ#� أ�Mاف ا�+%/�	N R�2*N !M k+�دل ا�A+%ات ��K ا���ن 	K أ���m Yن 

�>!ى ��ا  ��� وا�>�ا	�   �C��L�ا  k	و�%ا �����ت � ا���Zل   7�Z,<�ا

 �Y���ا وورش   ����mا!��وا  �	���ا �2��ت �ا  ��إ  �C�m'��  .��O��ا

 R�� �4ل   K	 أS!ى  �>Àزر   ��mأر ���*%وع   ���$��<�ا ا��%وض  وC%ت 

 .���O����>,��� ا ��C��L������ت ا�ا�*+"�ت ا���	�� ��� ا

 �P��� أ&�   �<�ا  �&%<*��ا  �H�,�ا  �M  ��C��L�ا  �H*/5ا  �/�&

 �6������dN �P)�% ��� ا�>�"�K ا�7ا��N وإ��Hء 	�,�  ��$%H� ر&!ن�*��ا

 ���+�و6PN�S4� �$��N ا�>����� �h$%Q K إ�S	� #!ار 	6Pc�� R ا

 ����4م ا�>����. ��'�C�m إ�� ذ��� �� �:�� h	�S' �+��,	� ا�<�و��

 �S  �:�+�وا  �C��L�وا  �C��L�وا  �,Z�ا �>%اث ��  ����<��ا ا��*�ر&�  �Cن 

.o��c	 %�(dN �P�C �C��L���ون ا�>� $"!ن *��� Iو��� h��

'دراج   Iا%+,	  ��������ا  UCLG  ��J,��  �L��L�ا  ��C��L�ا  ����ا  �	�S

 ��C��L������ت ا������ت و6��DN ا�أ�!ات 	 �C �Z�<A	S�,*�ت ا

��O!ق ا'/��ن� K� I4cC إ/*�ء 	2>���ت  Y	�"�ا���`�� ��� ا#>%ام ا

.K��,2���واة ��K ا����R��2 وN%ا�� ا ��	�> �����

��ء ,�&�ن 	K�� K ا��!اR�m ا�+�رزة �C ا�>��ع� 	!m!ع إدراج ا�*+�ب وا

ا��%ار و6��DN /��ذج 	,��+�   R,� ت���آ  K	 �	و%O��ا�Z:�ت ا  Rو���

 �	���ا ��ت ����ا  K�� ا�>��ون  أ��س   ��� وا'��اع   �C��L�ا  6"O��

.K$%ا�� �O�D��و���R أ��Oب ا

 ��L�	و ���O��ا�>�C�c ا���� ا����C��L ا���$� 	 K	���L ا'دارات ا

 ��و&7  �6����ا أ/�Oء   R���  K	  ��D�ا ذات  وا��,��Jت  ��ت ����ا

ا���$� 	K رؤ��ء ���$�ت ا���ن.

د�� ا���� ا�>� 7M �P��J,N 6Nا ا���م 	R ا�>��ع ا��">U ا�>,7�Zي 

ا5	6   �C ا�c�5ء  ا��ول   ���ا5و ���%ة   �������ا  UCLG  ��J,��

 ���M5ا  �$��N  ��إ  ��ا��و  R�<2��ا  �C  K$%آ�  K��L�	و ا��>�Oة 

ا��2$�ة   �$%cO�ا وا�5,�ة   fu�u أ���ل  ��ول   �C  �C��L�� ا����Hة 

و��ول أ���ل �rN%ات ا��,�خ.

 ��C��L�ا �4ل   K	  7�Z,<��  ������وا  �#!�H�ا ا�M5اف   h��ON  K"�$

.%��r<�#�~ ��N ا��C��L و���� ��>"�o وا

 �C  ���  ��$�c��ا  K	  �$���ا  o�c<�N  �<�ا آ$%س�   0,$!�  �	�S

 �����<�ا وا�>O!ل   ���C��L�ا وا��O!ق   K��,2�ا  K�� ��واة ��ا  ��ذ

 ����Z�ا وا��P2ت  ����ن  C%$�ة   ��%2N  ����<���ا  �C��L�وا وا�*+�ب 

.����ا�cO%$� ا�>� <�ر&� �C ا

 �M%C!N ا���د	�  �����ل  	�Oودة   %�] إ	"�/��ت   ����ا <�Pت 

وا��O!ق   �����<�ا ا�7ا&%ة   R	  Y	�"<N  �<�ا  ��C��L�ا �����ت �ا

��واة وا�>"�ر.��وا�>,!ع وا

�>�ام.���>�+Y ا��5ن ا���5ل ا���د	��  Y<ON	�C �P/�" 	%&� ا

ا�+�ر
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UCLG-  ��J,	  Yا�!N

ا�+��$�ت  رؤ��ء  MEWA ز$�رة 

 �+��,�� 6P��A</د ا����ا��2د أو ا

 �<�ا  ���O��ا ا'دارات  ا/>���Aت 

 K	 وا#�ة   ���&%N  �C ���ت 

 �
  �C  �MEWA  ��H,	 دول 

رؤ��ء   �:,PN  Yأ�  K	  �fu
e آذار 

#!ل  	��!	�ت   6$��Nو ا�+��$�ت 

�Sم  ���ق� �ا 7Mا   �C .��J,��ا

ا���م   K�	5ا دو	�ن�   ��O	

 j�Cوو �UCLG-MEWA ��J,��

 Yr*$ 7ي��+��$� [+�ا وا  ��ر`�  ���A</ا  6N ا�7ي  ��!&r!ز�  ا�,!ر  ��$�رة زي 

.fu
e-fu
��Z>%ة � UCLG وق�,� K�	أ UD,	 � Ic$أ

UCLG- Yو�� ���J,<�أو وY& Y+S <�ء� 6N ا4Qع  ��!&r!ز ��� ا�Y"�P ا

�S ��& .MEWAم ا5	�K ا���م دو	�ن 	��!	�ت 	��DZ #!ل ا��*%وع 

 �C �H*/5ا K	 ء�� ��	ا�<���ا�>,��� ا ا�%ا`� �>l�HA �%ا`l أ�Mاف 

 ��P��ا ا���5ل  ��ول  �,!د   K��  K	 	,MEWA ��H. &�ن  أ/�Oء   R���

 �C ����� 7ي��UCLG-MEWA %�N ا��ا�5%ى �C ا��$�رة ا�>��ادات 

 ��N ���7� � I�Cن� ����� ا5ردن. و��� �C fu
e ز!�N 
u ��ا�Z>%ة 	e K إ

 R	 ���S%��2,� ا / ������� 	,�S*� ا�>��ادات �>��ع �2,� ا'دارة ا Ic$أ

.�$��+�ر`�0 ا

 �!$��Z�</!	 �C fu
e ن���/ � �C UCLG 0�2 إدارة	6 ��� ا�>��ع N

أورو[!اي.

 �C UCLG ��J,�� ��C��L���R ا�+%/�	�k ا�7ي ا/��� 	+�<%ة ��� ا���� ا


fu_ #!ا�� fuu 	*�رك e ن���/ z-� K	 ة%<Z��!$,0 آ$%س� ا5ر�,>��C �K ا

.���Q�,	 وإدارات �����Sإدارات إ �  ���O	 د إدارة�ONا fu و �,$�	 zu K	

��� 	��O دو	�ن� �ا  �M%c# �<�ا ��4>��ع�   ��#�<<Cا  ���2�ا ���ت 

 ����ا ��*�ر&�  دو	�ن�   ��O	  UCLG-MEWA  ��J,�� ا���م   K�	5ا

 �$��� ر`�0   ���,�Nر�	  Y��/دا  ����وا  �UCLG  ��J,	 ر`�0  �Nو�  ��ر&0 

.!$��Z�</!	

 �/d� �UCLG ��J,	 0�`و� ر�N 0&ر�� �����C &��>� اC>>�#��� �%ح ا

 ���O��$>��K ��� ا'دارات أن N!�� ا�,�Jم ا��و�� وأن ا��P2ت ا�����Z ا

.U&%�U2$ أن �N!د ����� ON!ل  K� o�A<N ا

�C ا�>��ع 	0�2 ا'دارة� #�~  ��N	S�,*� ا���c$� ا��>���� ��5داء 

 UCLG ��J,	 ��2�N*�ر&� ا�>%ا	6 N �UCLG ��J,�� �	��������ت ا�وا

��K ودور ا'دارات ا���C ���O ا�2P%ة وإدارة ا5ز	�ت. ,2���واة ��K ا���

 ���`%���,UCLG ��J. &�ن ا�+,� ا ��C��L�� />�`k ا���� ا Ic$ع أ��<�6�S ا

�%�N	�UCLG ��J, ا�7ي ����� 	 !M 0�2 ا'دارة	ول أ���ل �� �C

�C د$%��ن �2,!ب إK$%*N �C ���$%C ا��L/�� وا�>�cO%ات ا�>� 7M �C 6<Nا 

د$%��ن�   0�2	 !c� �!$زوا!� �&/>�/�و$,"!��   ����ا �Sل  ا���2ل. 

 R�2�� UCLG ��J,	 %�N�ا�7ي أ��K� y ا�>��ادات ��4>��ع� أن 	

 K	 ��������6 و$��6 ��اول ا���5ل ا���ا'دارات ا�� ���O	R��� K أ/�Oء ا

� %�N	�UCLG ��J, ا�7ي ����� 	 R<�<$ 7اM U/�� ��	,J!ر 	��O. ا

 �$�2<�ا  I%J/ �Z�<A	 ���Md� �fu
e �/�L�
 K$%*N اz ��
 إ
 K	 ة%<Z��C ا

 Yرات و��!H<�ا��P:�ت ا'دار$� ���,S%N .��J+!ا ا�+��ء ��� ا4Qع دا`6 ��

.UCLG ��J,�� �	���ا5	�/� ا

 �������YL�N 	*�ر&� ا���c$� ا�>� �P�+<N ا��,�C ��J ��اول ا���5ل ا

ا��,��H و���� ���   �C  �P<H*/أ R$%�N .رات�$��� أ�%ى   ��P	 ر&��ة 

و��l 	�ن ا�*%ق ا5و�l و[%ب آ��� ا��,>�ى ا'����S ا�7ي ��� 

.fu
t ا$�!ل �C %�P*Z/ �C

 �Mودور  �$%cO�ا  hQ�,��ا  Kو�� ا�����ة   K��  �PHروا� PF!ر   R	

 �&%<�  �<�ا  �$�c��ا إ#�ى   ��ا�>,���� �>"!ن ا���ن ا5و  �C  ���`%�ا

 Yا�!N د��D����,��J. و7M �Cا ا ا��2$�ة   Y���ا C>%ة   �C  �P���

 �C ا���Oدة  ا�%ا`�ة  ا�+��$�ت   R	  �P�أ���   UCLG-MEWA

 Y��� أ��cء   R	 ا�c%ور$�  إ�MEWA 6��S وا�ANذ ا�HA!ات  ���ان 

.������������ت ا�� Y	�"<	

UCLG-MEWA

UCLG

ا�+�ر



أ�+�ر

آذار   fe و   f¿  �	!$  IREMCON ~��L�ا  ��ا��و  �:�+�ا  %�N���ا  ���  6N

 K��  R�� ا�7ي   �%�N���ا  %c# �����رض.  ا�H,+!ل   �&%	  �C  fu
e

وا��,��Jت  ا��Aص  وا���Hع  ا���م  ا���Hع  	�2ل   �C ا�%ا`�ة  ا���5ء 

ا�ONد  ا��*�رك ��,UCLG-MEWA ��J ور`�0   0�`%�ا  ���	!"O�ا  %�]

 ��O	 UCLG-MEWA ��J,	 م�� K�	وأ �$��� ��O	 ��,c����$�ت ا

دو	�ن.

�ON <��ر  آذار    ff و   f
  �	!$  �� ½� ا�7ي   ��m���ا ا���م   %�N���ا  � n&ر

"ا�D<Sد ا��وري"� ��� إدارة ا�,�Z$�ت وإ��دة ا�>�و$% �C دول ا�+���ن. 

 �ON �D,���K�� %�N أ��Oب ا���� �O�D� 0Z/ ا��7Mا ا���م� ��R ا

وإدارة   ������ا ا��,�خ  �rN%ات   �OC�"	 �C ��ا��و ا�>��ون   �$��N <��ر 

ا�,�Z$�ت.

 IREMCON  ¶�  �L��L�ا  �$7�Z,<�ا  �,2��ا ر`�0  �%ح   �%�N���ا اC>>�ح   �C

 R	 4كP<�	ZHD� أك أ�d� Uن ��$6P ��دات 	*>%&� �C 	�2ل ا

	*"4ت   K	 $��/!ن   K$7�ا وا��!�Sز   lا5و� وا�*%ق  ا�+���ن  دول 

 ��P	  ��%C  k	�/%+�ا $��م   ��,���ا �7Pا  أ/�  وأ�mف   .��(��	  ��:��

 ��&  .�D,��ا  0Z/  ���  �&%<*��ا  �C��L�ا ذوي   K$%�L<���ا  R�2�

��� 	��O أ	�K ��%�,�ر� /�`U وز$% ا�+�:� وا�>�C %cO ا�P�2!ر$� �أ��� ا

 ��&d<�ا  6N ر��,�%�� ا�>%&��� &��>� اC>>�#�� �4ل اC>>�ح. �H� �Cب 

.K����,D��� #��$� ا�+�:� �>�H� ا5و�!$� و$>6 د�6 اd���� أن 	

 �C رك�*����N%� &�ن 	��O ���$�� ا�%`�0 ا���C ا��!م ا� �/�L	K ا

�2�� ا�>� ���ت #!ل �	,�UCLG-MEWA ��J أ#� ا��*�ر&��C K ا

ا�7ي  ا��%ض   �C .�	ا�<���ا  ���,<�ا  Yأ�  K	 ��ا��و ا�>��ون   ���Mأ

 j�+</� ���$�  ���H� �C ��� ��ول أ���ل fu�u و��Z ا n&ر ��	�S

إ�� ا��Pف �
 ��� و�� ا�DA!ص. 	K�Q!N R ا��Pف �
� ا�7ي أ&� 

ا�M5اف  أن  ذ&%   ��$!��ا ��ت ����وا  ��وا���ا �4م �ا  h��ON  ���

.7�Z,<�ا�5%ى �C ا��,K"�$ ��H أن �C w2,N ا

IREMCON



����ZO أ��� & Y	 K	�YL ���$� رام ا°� و����� 	!`Y ا5	6 ا��>�Oة 

  .K�&ر�*���Habitat وا�ONد ا�+��$�ت ا�>%&��� و��	�� ��%ز$� &��� أ	�م ا

 �C  �C%���وا  ��!�ا �>!ى 	 ا�,��ش   ���#  �C ا��*�ر&!ن   TS�/

	,h��<$ ���C MEWA ��H ��2ول أ���ل ��م �fu�u وN+�د�!ا ا�>�O$�ت 

�>,7�Z ا�M5اف.  �#�<��وا�Z%ص ا

�ون *���� #!ل "ا5<"�ل ا��+>"%ة 'دارة ا�<��2�� ا��!ا����m ا�&�/� ا

 6���  �P��� أ<%ف   �<�ا  ���2�ا  �C ا���ن".  د��!	����   :���ا��و

 K	 ن!�L�	 ����h ا���م  �C	�UCLG-MEWA ��J, أ,��&!ر&��ز� ا

أ	�م   ���& ا�"+%ى�   ��/!S و���$�  �,�ا !M ���$�ت   �Hورا�  Y��A�ا  �$���

ا���ن  ا�7ي  ��C R�!<N	Z/ ��H,!ذ   %�����ا  6����ا  �C .K�&ر�*��ا

 �C ن������� /�TS ا��*�ر&!ن دور د��!	���� ا����>!ى ا����� ا

	,�D ا�>,��� ا��و��� و �C �PN��S!N	MEWA ��H,. <�رك ا��*�ر&!ن 

 �PN�&ا%> �C ن����C ا��,�S*� أ$�c ا�>�O$�ت وا�Z%ص ا�>� N!ا��PP ا

  .���ا��و

 �:�+�ا  �,2�� ا'داري  �>��ع �� ا°  رام   k	�/%�  K	  �/�L�ا ا��!م  ��أ 

 K	 �H*/ �&#�$� و��*�ر �!�	إ<%اف  �ON .fu
e ن���/  
� �C

 �/�& .�,2��ا  �H*/أ  k	�/%و� %$%�N ا��*�ر&!ن  ا��2,�� ا�>�%ض  أ��cء 

 ���<���4>��ع ا �Z�c��ا��,�S*� #!ل ا��c!$�ت واS>%ا#�ت ��+��$� ا

 .�P����N 6N �<�	K�� K ا���c$� ا

 ���2�ا  �/�&  .����mا!	 ��ت �� )4ث  ���ت  ���ق� �ا 7Mا   �C

 �<��2�� ا�ا5و�� #!ل "ا�ANذ إ�%اءات ��"��rN �OC%ات ا��,�خ". �C ا

��Z,� ا��Y�2 	�$%ة إدارة ا��OD وا�+�:� �C ���$� رام �	 �P��� �C%>أ

ا�+�:� وا�>N �C %cO%&��� و���H �!دة  ا°� أ��� 	��L!ن 	K وزارة 

ا��Y��A و���$� ��6PN���H� !�S!2. <�رك  ��H,��� و���$� �Z�ا  �:�+�ا

وا�>��ادات  ا��,�خ�  �rN%ات   �OC�"	  Yأ�  K	  6P�أ��� ا��*�ر&!ن 

�>�rN Y�� lH� %$!H%ات ا��,�خ و#J!ا أj7M ���M ا�P2!د. 

 YcCأ :�$%cO���� #!ل "ا��%و/� ا�+�:�� ا�<��2�� ا��!ا����m ا�&�/� ا

ا����ر��ت� ا�>�O$�ت وا�Z%ص". أ<%ف �Q wN�C<�	�%� �+�% ا���S4ت 

 UCLG ��J,	 �C �&ر�*��ا��و��� S �$��� �C!/�� ا�"+%ى� وا�%`�0 ا

 �OC�"�� ����<���2�� ا�>� 6���N �P�C 6N ا���5ل ا������ ��� ا���ا

 ���أ  ����2�ا  �C  .�$%cO�ا  ��:�+�ا ا��%و/�  	,J!ر   K	 ا��,�خ  �rN%ات 

���S�H وا��!ارد  ��,�H��Z�ا  �H���رام ا°� ا  �$���  K	 ر&!ن�*��ا

 .6PN���H� ى%+"�ا�H+����� ���$� /����0 و���$� <�/�� أور�C ا

  ."��:�+�ا ���!ارد  �>�ام ��ا "ا�>�Aام  #!ل  ا��5%ة   ���2�ا  �/�&

���!ارد  ا���Zل  �2�� ا�>�Aام �ا  j7M �C ر&!ن�*��ا  TS�/  ~�#

ا�H%ق   � Ic$أ وN,�و�!ا   �j����وا  ����*�ا  �S�H�ا و����   �����+H�ا

 K��  K	 و&�ن  .�+�D�ا ا�,�Z$�ت  �Nو$%  إ��دة   �C �	�A<���ا ا��+>"%ة 

وا�ONد   ��,�H��Z�ا  �����ا  6���<�وا  ���%<�ا وزارة   !�L�	  K�(�O<��ا

 ���!�ا���Pرو و	�2!��   ��mا5ر ا�O%ار$�   �S�H�ا ��!ارد  ا�+��$�ت 

 /  �+�D�ا ا�,�Z$�ت  'دارة   �&%<*��ا ا��A	�ت  و	0�2   ��,�H��Z�ا

 �C  �OD�ا وا�D%ف   j����ا و	�$%$�   6O� و���   Y��A�ا  �<JC�O	

    .(ISKI) ل!+,Hإ�

 6���<�  k	�/%+�ا  6< ا�>½  ��:�+�ا  �,2��  ����mا!��ا �2��ت �ا أ���ب   �C

��م. ��> 6	S�,*� ا�>!���ت ا�>� 6N ا�ANذ�C �M ا�>����ت ا'دار$� 

 �C ����� 7ي���K�<,2 و#��P �4ل 	� %�N	UCLG-MEWA ��J, ا

���ن �N %P> �C!ز.  

���ت��C



���ت��C

 ��:�+�ا  �,2�و ا���ن  ود��!	����  ا�>,�!ي  ا�>��ون   �,2� أ��cء   R�<ا�

 �K�H��C �°رام ا �C �UCLG-MEWA ��J,	 �2ن� K	 2,>�ن� ��Mو

 ��C ت�� ا�7ي �½ ا�>��ع   �C .fu
e ن���/  
� ��إ  
z K	 ة%<Z�ا  �C

 TS�/ �2ن���� إ�� �, U	R ا�>����ت ا'دار$�  I+,� ����m!ا	ت ����

 %DO� ا��*�ر&!ن ا���$� 	K ا���C ��� �$�c ذ�� ��� �+�Y ا���Lل 

�>�ا	�� و	"��rN �OC%ات ا��,�خ� ود��!	���� ا���ن� ��أ�Mاف ا�>,��� ا

ا�>,7�Zي   U<"��ا�+�:�. ��� ا�>����ت ا ا�>"�o ا�cO%ي  وا���رة ��� 


�fu ا�>��� ادارات t م�� �C �K�H��C �0���/ �C ة���,��وا���2ن ا

 K�H��C  �C أ�%ى  	%ة   K��,���ا  �O�D��ا وأ��Oب  ا�c�5ء   ���O��ا

 .K��,�H��Z���*�ر&� 	" �ZL	K ا�+��$�ت ا�c�5ء ا

�� h	R ا�ONد ,<�7M 6�J,N 6Nا ا��Oث �ON ر��$� ���$� رام ا° و��

 ��#�<<Cا  ���2��� ��أ   ~�#  �(APLA)  ���O��ا ���P:�ت   �,�H��Z�ا

 ��!	 ����ا  K	 Y& ح�<<Cا 
�ON ~�# .fuث �4ل e ن���/  
z  �C

 K�	أ ��� 	��O دو	�ن� �ا  �APLA 0�`رام ا° ور  �$��� ر`�0   ��$�#

 �:�+�ا �!دة   �:�M ر`�0  ا���H%ة�   ����ا  _UCLG-MEWA  ��J,	 ��م 

 ��&%<����� [,�م� 	ÅC�O رام ا° وا�+�%ة_ وا��,YD ا���م  _��,�H��Z�ا

 ���O��ا ادارات   ��L�	  K	  �$���ا  k	�/%+�ا ا�>�cف  ا���س�   �C

و	,��Jت ا��R�<2 ا���/� وا��2	��ت.   

 ��:�+�ا ا�>�O$�ت   R	 Y	��<�ا  ���Mأ ��إ  ���H� �C �$�# ��!	 أ<�ر

 �$%cO��"�ن� وأ&� ا����O إ�� Y$!ON ا�>�O$�ت ا�ا�,���� �K ز$�دة ��د ا

 K	 �2#�ت &+�%ة/ h��ON �P,"�$ ول��إ�� C%ص. أ&� ا$�c #�$� ��� أن ا

�4ل 	�/��P ��� ا�%[ 6	K أن j7M ا���ن  �/��N �S	F K%وف ��+�� 

 ��O	  ����ا أ	�   ���ا��و  ����	!����ا  �C  ��P	 ا  Iدور  U��N  �P/أ  إ

 6M��دو	�ن� أ	�K ��م 	,�UCLG-MEWA ��J أ&� أن ا�>��ع ��

 �M ا°  رام  أن   ��إ إ<�رة   �C  .���ا��و  k	ا%+�ا  �C ا���ن  إ�%از   �C


)� �%ح uuRC) �/%	 �,$�	 
uu �D,	 ���6c,N ��,�H إ�C �,$�	 أول

 RCا��ا ا�,�2#�ت  �M	�Dر   j7M YL	 ���# �<�ا ا���ن  أن  دو	�ن 

   .��O����O"6 ا �����,�P<ZD� UCLG-MEWA ��J ����� دو

ا�>,�!ي  ا�>��ون   �,2���2�� اC>>�#��� ��أ ا�>��ع ا'داري ���U ا

ا�>�%ض   �$�#  ��!	  �Mأدار  �<�ا  ���2�ا  �C ا���ن.  ود��!	���� 

 .�$!c��أ��cء ا���N �,2%$% و�%/�	k أ/*�H ا��S�/ ��& .�,2*!ا �cS$� ا

 %�N�	  Y+S  �PN�#%<�	و  �,2��ا S%ارات   � Ic$أ ا��*�ر&!ن  وا�>�%ض 

�UCLG-MEWA ا��,!ي ����C j ���ن� �N %P> �C!ز. 

ا�+��$�ت  ا�ONد   �C  %�+� ��>*�ر�   0/!$ �Sم  ا'داري�  ا�>��ع   ���

 ����"<�ا  %D,��"ا ��,!ان   � Im%�  ��,2��ا ور`�0   �(UMT)  ��&%<�ا

w ��>*�ر  �m%� �C	PZ!م ا���ن  nmو ."����*������!	����:"ا���ن ا

ا���S4ت  وا�>+�رات   ��/!/���ا  �PNوإ�%اءا  �PN�/!"	و  �PA$ر�Nو  ����*�ا

ا��!$� وا����ر��ت ا���2ة ودور ��N �C UMT ا������ و��د ا���ن 

 K�H��C  K��  ����*�ا  �,$���ا و��S4ت   ��&%Nو أورو��   K	  ����*�ا

 .��&%Nو

�2�� �ON �,!ان: "7�Z,N أ�Mاف � ����mا!���2�� ا���� ذ��� ��أت ا

ي� !� ��+�ل   �P���  �C%>أ  �<�ا  ���2�ا  �C �>�ا	�". ��ا  ���,<�ا

UCLG-MEWA



 �,<C%�	 h���N ف�P�6 و�$���ا�UO ا�5!ي: 4�Cد����Z وM! ا���P ا

 �<�ا وا��Q!rcت  ا��D	�ت   R	  Y	��<�� ا�,�!ذ���   �������ا ���ت ���

 %�r<��"�/�� وا���$�دة ا��  6� n<$ ا�%ا�KM ا�7ي   �/%D� �C ن���N!ا��PP ا

ا��,���� و�!I إ�� N"%$0 	,�� 	�$,>,� و6N ��C ��P,�<�N ا�>��ر 	�$,� 

 %D� .��,	 �,$�	  
uu�"+> ��إ ���c/4م  �,$�	 �uu Yأ� K	 ن���

�>�+��� ��� أ�0 	 lH� �]��� ورة%m ��ا���ن" أ�7 	�$,� ���ن إ

����� 	>�,�  �$�N	��N K	�P وازد�Mر�M ورا#� �"�/�P وزوار�M ��� ا	>�اد 

�,!ات 	�+��� 4Q�� ��!Nق إ�>%ا��2�N "	,�� ���ن" ��Pف ��Y ���ن 

��Y+� K ا�>,�Y وا�>%ا�l وR�2*N ا�>"�ر �+,�ء ON ��	�$,� 	,�� R�H<N ا

 %�rN آ)�ر K	 Y���<��>�ا	�. ���C�m ا�� �S �$��Nرة ا���$,� ��� ا	 �,$�	

ا��,�خ وا�>"�o 	��� و$*�Y ذ�� ا�!�Cء ���>�ا	�ت ا���$,� ا�>� �P�Nت 

 Y���
�C (COPf ��ر$0 وا) ���,����N% ا5	6 ا��>�Oة ��>�r% ا	 �C �P�

 (C�u) ا��,�خ   �$��# 	�2ل   �C ا����د$�  ا���ن   ��!�2	  R	  Yا�!<��ا

 %�(dN K	 �O���HN 6M!$% ا�>l�HA ا�*�	Y ��� #��$� ا�+�:� وا�� ~�#

��C h�� �C 6M%ص ��Y ��$�ة �� ��& ��,<,$�	 ��� ���,��ا�>�r% ا

ود�6 ا�D<Sد ا�!Q,� و��N$� ر��M�C ا��!ا�S ~�# .K�,Q	� أ	�/� ���ن 

 �H� ��P2N K	 ء�P</��>�r% ا��,��� 6N ~�# :fuzu ا �$7�Z,N �H� %$!H�

	>"�	�� �C�& Y�*N ا��+�درات ا�>� �N!م ��P ا���$,� �>,�P� �M7�Zف 

 �HA�ا�>�r% ا��,��� وا�>"�o 	��� و/>H%ق j7M ا dN)�%ات   K	 Y���<�ا

 ���,<���K /!��� ا�P!اء و#��$� ا��!ارد ا�H+���� وا�,6J ا�+�:�� واON ��إ

��ت �����>�ا	� و�ON$~ ا��!ا/�K ا�+�:�� و�M7�Z,N وا�>��ون 	R ا��ا

 �HA�ا�5%ى 	YL ا��2	��ت وا��P2ت [�% ا�!"O	��� j7M Y�*N ��& ا

 ���������� 	���M ا���6 ا�7ي �>O>�ج إ��� ا���$,� 	Y+S K ا��P2ت ا

�����ت ا�4ز	� ��Z<�4دة 	K ا��!ارد و����� ر�� و	>���� �و��N$4ت ا

ا'/�2زات.

 ��N  ������وا  �	���ا وا��*�ر&�   ��C�Z*�ا

 �  ���و�و	  ����C ادارة   h��O<� ا��او$�   %2#

 K	 k`�<,���  �P�!��ا ا��!از/�   ��� ��<�/  ~�O�

ا�M5اف  ا�>�Aام   K��ONو  ���!/  %$!HN �4ل 

 .����`%�ا�>%ا��2�N و	�<%ات ا5داء ا

&�� وY��N ���ن ��� ��N$� ا�* ��C�Z	K �4ل 

 ��2�Nا�>%ا  �H� ا��ت    ~�#  �PN�	��  %$!HN

��� ��`�S 6� HN!$% ا�>*%$��ت ��� ����وا�Om ا

 �  �P�,Q!ا	و  �,$���ا  �	��  ��� إ���2$   0"�,$

 �  .�/�L�ا �+�ا°   ����ا  ��4� �>!���Pت  7�Z,Nا 

 7�Z,N/� ���ن و�	ا��� 5��وإ��دة U�N%N ا�+�� ا

 ���,M وإ��دة  ا'�">%و/�  ا�>O!ل  	*%وع 

 ��	�& ا�">%و/��  ��	�ت   ��إ ��!�!ل   �PNإ�%اءا

 K�,Qا!���/�P$� ��م �fufu ا�C�m ا�� ا�N#� ا���2ل 

 %�D�<��hO ا�>%اض و��N$6 ا�*"�وى �C #�ل ا

�>��$6 ا��A	�ت.

 ��Oو� و��:��   ����J,N ا���د   ��  �$�2�ا ا�,�Jم 

���Pم  ا����م   K	 وا#�   T<Z	  K�"�N ��Pف 

 ��OD���� وا#� "	T<Z ا�%���S ا	 �ON ت�DDA<�ا�>T�<Z 	>��د ا

 T�<Z<���l ا'�%اءات وN!#�� ����� ا+N ��وا��P,��". ا�,�Jم $�Pف إ

 U�#  w+ا� ا�7ي   Y���ا  �C ا���ا���   K�  ��+�وا  �,P��وا  �OD�ا

 Y	�& h�(!Nو wmر وا��	 U�ا�,�Jم $��% و�H� hC و�%/�	k ز	,� و#

�� �O	K ا���ا��� وا'زداو��� وا��*!ا`�� �C �����ت  T�<Z<������� ا

 ��� T�<Z<�������ت ا ��+���ا�> T�<Z	K �4ل �����ت ا�>l�HA ا

ا��,*Àت وإ�ANذ &��C ا'�%اءات إ�">%و/��I 	+�<%ة

UCLG-
- MEWA

UCLG
وور<�  ا��ور$�  ا�>����ت   �C  ����Z�ا ا��*�ر&�   ��� ���ن  ON%ص 

 �#����ا���Y ا� K�m ��,Z	�Oور: ا�+�:�� ا/�	�ج ا�>����� ا��C��L وا

ا�cO%ي ور`�0   Y�,<�ا  �,2�ا�7&�� و ا���ن   �,2�ر`�0  و[�%�M. ���ن 

ا�*%ق  C%ع  ا��>�Oة  ا���ن   ��J,	  �C اد	�ج   �,2�  �C 	*�رك 

ا5و�l و [%ب أ���

�ن ��*%وع ا�2P%ة ��K ا���ن ا��>!� ��H	R ¿ 	�ن أ�%ى   n�� رك�*N

 K	 م!������!ن� 	�ر$�� N ��2,Q!ر$,!� N!/0 و��C,� وا ��/!+*���%وت� 

 k	�/%و� ا��>�Oة  ا�����O وا���ن  ا�O"!	�ت   ��J,	ور�� وا ا�ONد 

 ��m!Z	ة)� و�O<���>!Q,�ت ا�+*%$� (	!`Y ا5	6 ا���ا5	6 ا��>�Oة 

 �C h n��N �Sو .����	 �$%*& K�:�4��ون ا*� �����ا5	6 ا��>�Oة ا

وأوراق  ا�2P%ة   K� 	��Zت  إ/>�ج  �4ل   K	  �,$�	  Y n"�  ��O��ا ا'�Qر 

��K #!&�� ا�2P%ة ��� 	�>!ى ON ف�P� .�,$�	 Y n& �C ت�$!���و

 %$!H<� ���ONدÍ ����دة ا��%&� ا��و nوع ا%*��ا���ن. و$*%ف ��� h�+HN ا

�����ت ا�2P%ة� 

UCLG-   ��J,�� ��دس �ا  %�N���ا ���ن   �C�c<���  %A<Z/و  �<�/

 �C�mإ %�N�����N �C MEWA!ز 7Mا ا���م.  وY"*N ا�>�C�c ���ن 

 ���,<�/!��� وا/�S4H ��$�ة ����Y ا��*>%ك 	K أ�h��ON Y أ�Mاف ا

�>H!ر و��Nم ا���ن. Iأ���� Iا%D,� Y"*N �N�� �<��>�ا	� وا��ا

 | 



�����	

ا��!م�   6����ا  �C  ��O��ا  6"O�ا  YL�$

 �	  Y"� ا���ن  'دارة  	rD%ة  #"!	�ت 

 �N�� �Sو .�,�	 K	 %�+�<�$7M ���Oا ا

ر�ZNع ��د  Iا%J/ ���%���ن ا��!م وا#�ة 	K أ�%ز ا���ن �C ا��,��H ا n��

 �������"�/�P إ�� أ& %L	K أر��� 	K� I4cC �K�$4 �!ا	Y ا�>�%ار ا

 .�PH�O	 ��� ����<وا�  �C��( ا/Z>�ح   K	  �*��N وا5	��P�C �, و	� 

 �C وا��� �C%�	 ن أن $"!ن ذا� n�� K�	أ ��� Uو� h�H,��	7M Kا ا

 �	�� �P� ,�ط	/� �	5ن ا5 ��P�C ة��O�	�cS o�<A$� ا���$,� وY���ZN ا

��&,��P وزوار��M و�S ا�>�Zت ���c%ورة � �P�C ة��O���% ا�Nن و� n�� �,$�	

 ��O���O"6 ا�� ����<���2ت ا���Y ا	 o�<A	 �C �N%+و� �<C%�	 K	

 �C RS!ا	ة �� ��r> �<�ا �ن �*"Y ��ص�  n�� �,$م� و����� Y"*�

 .�P� I�,�	أ �P<	�A� ف%*Nأن أ Y+S �P,�	5 U`�,&و � I����� �P��2	 �$!c�

 lر� �رة ���S K	 ة%+A��"K ا 6M5	K ذ�� �%أ$� �M 	� وC%ت �� j7M ا

 �,$���	��PN�Z ا���O� ���+� �Pc�� �Z�<A~ $>%ا�l ا���6�J,N �C Y ا

 �	����>,��� 	��P��<2 وN>!ا��cS Y$� #��$� ا�+�:� وا��OD ا R�H<�	K ا

����$,�� وM"7ا. ��<O<��>H!$% ا�,�Y ا���م وا�+,�� ا ����	R ا

 

 ��M7�Z,Nو ��	4ز����� ا5	�/� 	,7 ��ة �,!ات ��� وRm ا�>*%$��ت ا

 أ<�% �����7M �C hا ا���2ل  I����Cا)��� و%<���PN!�� �$��O و	!ا�P�S ا

�ن  n�� اث%N �$��O���� أ/�N�2 ا5	�/�. 	� أود إY�� !M �<C�m ا5	�/�  Iا%J/

 �S%C �,+<N ن� n�� �/�	أن أ ��� �+% /*��PQ ا���C��L و	K ذ I�c$دي أ���[�% ا

 6PN%�� ��,C	K &+�ر ا��K��%H وا��!�����K ا5رد/��K ا�K$7 أ)%وا �+% 	

��ة� #�~ 6��N ا5	�/� �� �L$�#ا)�� و%N Îن�]d� ��/ا5رد �����!��ا��">+� ا

 K	 �PNرا!*,	 U/�� ���P�2!ر ا���$,�� 7Mا إ I�#!<Z	 I���!+أ� I4Z# 6P�

ا5	�/�   ��� �YD<	 ���� �و�� .��!,<��ا  ��C��L�ا  �P2	و�%ا  U<"�ا

 ��C��L�ا  ���,<��  ��Cرا  �C��L�ا  �PZ�	  Y$!O<� ا��5%ة  �,!ات �ا �4ل 

 ��&!���ا  6�����  YD<N ��C��( ,>�2ت	6 $��N أي _�,$���ا  R�<2	 �C

 K�� �2ل���ن ا��!م را`�ة 7M �Cا ا n�� �N�� �Sو .�$%�����o�<A ا�Z:�ت ا

 !"�/!��ا ��`�ة   ���  fu
z ا���م   �C ��D# ~�# ا��%���ت�   �PN����>

 �	 ����C%���� &dول 	�$,� �%��� N,�ل j7M ا��2`�ة ا��و��� ا n��<�����ن ا

 �Cد�P���,��J ا���ن ا��%���� وا ����<��� ا���C��L ا����أ�P�M 'دارة ا

 ��%2N Y�/و ����%� �,$�	 �`����� K	 %L&أ �C ��C��L��>H!$% ا����Zت ا

  .�P���ن ا���C��L ا�,���O إ n��

 %�C!Nو ��#�����ن دوراI &+�%اl�*,N �C I ا�O%&� ا n�� �/�	أ U��Nو ��&

 �P	��N �<����#� 	K �4ل 	o�<A ا��A	�ت ا��ا�+,�� ا�>O>�� ا��ا��� 

���#�� وا��P:�ت ���*%ا&�ت 	R 	��	� ا��A	�ت ا �C�m'�� �,$����C ا

 ¼�#�����C �M 	�2ل¼ ا ºم½ دور��<C .�#�������Hع ا�� ��,�����ت ا����وا

 �C ¼��	�����ت¼ ا�5%ى ا����� 	R ا ½<��	�"N !M ½ا5ول :K$���� ���

 ¼6�J,<�ا  �C ا�5%ى  �P �2ت¼ ���¼	 R	 � ½<��	�"N  !M �/�L�وا  ��,$���ا

 ¼K&�	5ا  ¼%$!H<�  .�M و[�%¼  ¼R�<2��ا و<�ون   ¼��:�+�ا وا'دارة¼   ¼l�HA<�وا

 �P�C%<�وا  �#����ا  ¼Y���ا  ¼hCا%	  ¼�:�PN �ن:  n��  �C ¼�$%(5وا  ¼��#����ا

 ºk	ا%�  ¼7�Z,N  ��7& ��,$���ا  ¼lو� �C ���>�P�ا  ½�#���ا  �P رأ�¼ و��� 

: 	P%��ن  ¼�$!,���ن ا n�� ¼أ�,�ة �C Î�:�c	 Îت�	4� �N�� Î��P�C%Nو Î��#���

 ��,Q!�ا �����5د  � ا'#>�Zل   �$!,��ا �ن  n�� �,	أ ���ت ��C � �ن  n�� o��

 ��,Z�وا��,��+�ت ا�%���� � ا�*%ا&� ود�6�J,N 6 ا��P%��/�ت ا���C��L وا

�ن و	, �P	P%��ن �%ش و	P%��ن  n�� l�C 0��ا���C �Z�<A ا����"� و

�>��ون �� ��,Z����ت ا���C��L وا��Z���h ا,N6 و�J,N �C ون��<�ا�b�OZ. ا

 ���!ZH��� ر	�cن� 	P%��ن ا���) ا�"+%ى  �ن  n�� �/�	أ 	 R	o�<A دوا`% 

���ت ��� ا�%واد� ...). ��C ارس�����	P%��ن ارد/,�� 	P%��ن ا��!دة 

 �#����ا ا���Hع   %$!H<�  ��,���ا ا��P:�ت   R	 ا�*%ا&�ت  و�,�ء  د�6 

 ��,�����N%ات ا���ن:  ا�*%ا&� ود�6 ا n�� �,$�	 �C �#����� k$و%<�وا

��Zرات وا�+��Lت ����ت ���>��ون 	R ا��Z��>H!$% وا�,P!ض ����6�J,N�H ا

ا��*>%ك   T����  k$و%<�ا  �C  6P�N  �<�وا ا5ردن   �C  ����	!����ا

�2���ت ا������ �C ا5ردن ���ى 	o�<A ا ��وا5	�ن ا�7ي R<�<N �� ا��و

 �C�c<م ا5ورو��� ا�!����/>"%وزن�  6�J,N	P%��ن ا�( 6�J,N	P%��ن ا

 K	  ��,Z�ا ا����رض   6�J,N ا�5,+���  وا��Z"�!ر$�   ��,Z�ا ا�Z%ق  �%وض 

��*�ر&� �S%C ا5	�/� و[�% �M	K ا�Z%ق  h��,<��6). ا���	o�<A دول ا

 k$و%<�ا  �C  6P�N  �<�وا  ���ا��و وا��P%��/�ت  ���ت ��Z�ا  �C ا5رد/�� 

 .�<C��L� o$%�<���ردن وا

 Y& R	 ����2$�� Y	��<�,� 	K ا n"�<C م������ ��P�Md 	,7 ا �ن 	,¼ n�� ����

�� 	2M K%ات� #>� ���N ا��!م 	�$,�  �m n%�N �	وف و%F K	 �N%+� �	

 �,$�	 6$���ع �C إ�Qر ا�!#�ة ا�!��N ���,Q	� �N �C �/�& ��&ر$�PA ا n!,<�ا

 �P<H*//� وأ�	ار�� #!ل أ���ل ا5!*��ن ا��&>!ر $!�o ا Ï�� K�	أ ����	 R	 6 n�S ء��� �/���



���mا!	 o�	
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 �C ��L	5ا YcCأ#� أ ���&%<� ���+���N و$� &�رص� ا�!ا�C ��S ا�H%ف ا

�,!ات ا��5%ة.����#�� ��P<$!M 6�S K ا�C ����5 ا�رj7M RC ا�O%&� ا

 ��$%cO������ت ا��,�	� />�Oث �K ا�>O!ل ا��!�� /O! ا��C �C��L ا

�ال "أي )��o$%�N �C "Ð�C أ& %L	�Oود$�� $�",,� ��U2$ أن /H%ح أوI ا

 �<�و�o ا��C��L ��� أ/ �P	 ��!�2	K ا���6 ا��,��J و[�% ا����!�� ا

.��O���N"0 ا�P!$� ا����5 ���"�ن و ا

 6��� <� أن أول 	� $>+�در إ�� ا�M KM7! ا��ZOظ ��� ا��!ام ا�>�ر$��A وا

.�$����<�ا

 ÅZO������ت ا���C��L و�����ت ا��+��,��ت� PF%ت ا�و�����YL 	,7 ا

.�/��� �C6 و����&� 6�M�Z	�C �"��*< ا

ا��!م�   _��"��4"�ا  �$��O�ا ا���$,�" �Mف   �C ا5)%$�   �/�+��"ا  Y"*N

."�,$����PNف 	��ر��ت ا�ÅZO ا�����%ة إ�� ��mن ا�>�%ار$� ")���C ا

 _��A$ر�<�7M �Cا ا��Dد� �Cن #��$� ا���$,� أ& %L	K 	2%د #��$� ا��+�/� ا

 ��+N أن �P/d> K	 �<�$>U�H #��$� ا��$,�	��ت ا�>����� وا�D<Sد$� ا

j7M ا��+�/� ��� ��S ا���Oة.

 K� ���<�	 hQ�,	 ����6 إ�<�� � IDDA	 � IQ�*/ ÅZO��,�	� $>6 ا�>+�ر ا

 o#�<	 ��� 	� O<N!ل ا��!ام ا�cO%$� ا���F!ZO إ I+��] ���C��L������ت ا�ا

.l�C ��#�����C ا�P!اء ا��AN h�Hم ا�H*/5 ا

ا l�C '/>�ج 	%ا&�  I��Z	 ��C��L�U2$ أ $"!ن ا��ZOظ ��� ا�>!��Pت ا

 �����<���>,��� ا ����!& � Ic$أ K"�+�ع �P�C ا��Pا$� ا�>7&�ر$�� و ½N ��N!�

.�,$����وا�D<Sد$� 

 �m>��ر	6 �M�Z	 ���,<�M �/�& ��/��� �C,�ك أو�Sت �P�C %+<�N ا���O$� وا

و$�"K ا�>+�ر ا���O$� ��+� أ	�م ا�>,��� ا�D<Sد$�.

 �����<�	K /�#�� أ�%ى� $w+D ا�ÅZO إ#�ى أدوات ا�>,��� ا�D<Sد$� وا

�C 	��ر�� ا�>��Y ا�cO%ي ا��!�� /O! ا��C��L وا�>� �PNف إ�� إ#��ء 

.���& ��$%H� �,$���#��ة ا

 � I$د��	ا  I0 ���ر�����ق� $,+�r ا�>d&�� ��� أن ا�ÅZO ا�cO%ي �7M �Cا ا

�>�ا	�.����>,���� و�",� $����S YL أ����� ��>,��� ا

 ����2��ال "أي )���O$ �/�C �"Ð�Cد ا'/>�ج ا���,�	� /,J% أS%ب إ�� ا

����$,� ��P��&d وأ��!ب ا���Oة.

 �����<�ا  �����2�ا  �$%*+�ا  �H*/��  �/�"��ا  k<,��ا  �M  �,$���ا

وا�D<Sد$�.

 ��و��`Y ا'/>�ج ا�����2_ $>6 إ/>�ج ا���C��L ��ءا 	R��� K أC%اد ا���$,�� إ

.�P�Z/ ة��O���ت ا��*>%&� 	��� 	K �4ل �C %$!HN ا����ا

 R��� ��<>ور �C 6�%$ 7ي�ا�Z,�ن� 	�رس ا���ر�� ا�>�ا`��� ا�Z,�ن ا

 R$ر�*��اC5%اد وا��2>���ت ا�>� Y"*N ا���$,�� ��ءا 	K ا���O أ��Oب ا

�����ت   R	  �*S�,	و  �P���ا  �C �2$�!ن   K$7�ا ا�*+�ب  ا��rD%ة 

ا  Iء�� Y"*N �P�& ���,Q!�ا5#��ء وا��2	��ت وا��,��Jت [�% ا�O"!	�� ا

.����2�	K ا'/>�ج ا��C��L ا

��� وا'/>�ج ا�D<Sدي ��<��N>+% ا�Y"& �,M �C��L 	��$�% ا���Oة ا�cO%$� وا

.�����<�و�C �,S%Q ر�l ا�*+"�ت ا

 �$%cO������ ا�cO%$� ا���`�� ��� ا��C��L ا�و7M �Cا ا��Dد� �PNف ا

وا�>!��Sت   �����2�ا ا���Oة  	��ر��  	!ا���   ��إ ا5ول  ا����م   �C

�j7P ا����ر��. ��/�"��ا

� إ��دة ا�>�C %�"Z أ<"�ل إدارة  Ic$أ �C��L�� Rا5و� o$%�<�$>7M U�Hا ا

.���O���و��� ا�O"!	�ت ا�ا���ن و	

 $>K�c ا'/>�ج ا���C��L ��� �"0 ا'/>�ج ا�D,��� أو ا��را��� ����� 

.�P<��+H� �&%�<N أن K"�$

 ���O���C ����� ا'/>�ج ا�����2 ا�4	YL�<$ �j7M �$�&% دور ا�O"!	�ت ا

 I	K ا��*%وع وا�+,�ء� وأ��Pة �� �O�D���C �,�ء ��!ر ��K أ��Oب ا

.��/�����H<� w!$% ا��+�درة اN �<��>,7�Z ا�,��ذج ا _��+�*�ا��$��%ا��Q ا

 �������وا���D!د �>H!$% ا��+�درة ا���/�� M! إ/*�ء ا�+,�� ا�>O>�� ا

 Y�ON K	 KQا!��ا�>�  �$�N	K ا���رة ��� ا���Y ا�����2 وK�"�N ا

.���O���و��� �K ا��"�ن ا�7ي $���C ��C T ا��,��H ا���ا

 �C �,��	 ��H,	 �C ن!*��$ K$7����,� آ�%� S YL�<N!ة ا�A>5ص ا

.R�<2����w ا���م �D��N+:� 	!ارد6M ا�� ���O	K أ�Y ا

.�����2�&��� زاد Y��ZN ا��R�<2 ا�cO%ي� زاد إ/>�ج ا��C��L ا

�و��� ا�O"!	� ا���C ���O إ/*�ء 	�2ت �	 d*,N ��H�,��,� j7M ا

.j7M Y��Z<�ا

����M و	%ا&� ا'/>�ج ا��*>%&�� وا�>6��D ا�cO%ي ����#�ت ا���	� ا��ا

��� /�Hق ا'/��ن� وا��%اhC ا�>����� ا�>� w�<N ا����ء وا�>Y��Z_ إ/� 

.�C��L���w �,*�ط إ/��/� 	*>%ك H<N!ر ��C ا$ � I��,	 %C!$

 K�� 2!ةZ��و��� �� ا�	 ���O���4وة ��� ذ��� Y�O<N ا�O"!	�ت ا

�>�ا	�.	 ��C��( ت����� Rmو Yأ� K	 �O�D����ت وأ��Oب ا����ا

 ��H,	 و�"�ن ����O	 �Hورا� ��ا� K�� R�2	R�<2 	�/� وQ,� أو دو

 %$!H<� �/��N	 K	Y&�* 	"�/�� وY&��M أ&�د$��� 	>�DDA و	,�Dت 

 �"�و	�  �$��O�ا  ��و	�! ا���Z%ة  ا��2>���ت   R	 ا�>�����   R$ر�*	

.�P#ا%<Sا K"�$ �H��� ��L	أ _��A$ر�<�ا����رات 	K أ�N Y%	�6 ا��+�/� ا

 ��/���M,�� ��"!ن دور ا�O"!	� ا��M ���O! ا�>%&�� ��� HN!$% ا���رات ا

 �/���ا  R�<2���  K"�$ ~�# ر!�2�ا �,�ء   h$%Q K� �C��L�ا  k<,N  �<�ا

.���A�ا�ANذ 	+�درات ��$,�	�"���N ا

�>�ا	� ��� ا�,�Hق ا�cO%ي �������ت ا���C��L ا��+�C �Uن ا��7Pا ا

 ��C��L��� l�C ا��ZOظ ��� ا��!اRS ا�>�ر$��A أو 6�J,N ا�H*/5 ا��

 R�<2��ا ا���Oة و	,��Jت  إ/*�ء /!���   �C %J,�ا  �,��� U2$ _��,Z�ا  /

.�����2�ا���/� ا�>� �>��6 إ/>�ج ا��C��L ا

.�,<�Cا%r� �C Y+�<����� ��$�ة  I�%C %C!$ ن���إن ا�>O!ل /�C��( !O ا

 ��C��(  6�Sو  ��,]  �C��( وN%اث   6$�S  ��Nر$  �P�  �<�ا  ���Cا%r2�ا  j7M

 �PN�/�"	إ ��� ÅC�ON ال�N  ��/������R�<2 ا �$!S ��"�	�,$ة� ود�$%C

�>N Y$!O%ا&C �C��( 6%$� إ�� N,��� ا�>�����.

 Ñ*,/و/��� و��N ة�$�� �$%c# ��J/أ �/d*/أ  �j7M ل!O<�ا  ����� �C

 I�$%*�  I�Q�*/  Yr*/و  ������ #��ة  �!دة  ذات  C%$�ة   �	�� ��#�ت 	

 R��2�� ��	�*���� أ�+ w	Z>�ح ا�>,��� ا _Y��Z<�	*>%&� I	K �4ل ��!ر ا

�>�ا	�.��ا



���mا!	 o�	

ÇEKÜL

 K	 وا#�ة   �C��L���  �H+N%��ا وا�����Hت   �C��L�ا  �O+أ�  ��,	!$  �C

 K���A�ا �,!ات �ا  �C  ����  .�$%cO�ا  ������ا  �C  ����`%�ا  �$�c��ا

�>O!ل 	!��  RcANو ��%�� %�r<N �$%cO�ا������m /%ى أن ا�D<Sدات ا

 �,$�� $7M %�rا ا�>O!ل أ/��ط ا'/>�ج وا�>4Pك وا���Oة  .�C��L�/O! ا

.�,$����Y� �U $��� أ$�PC Y�"*N I�c,� 'دارة اOC

$*�% ا�>O!ل ا��!�� /O! ا��C ��C��L ���ن ��م ���r$�� إ�� ا�>�C %�r إ/>�ج 

 �H+N%���)% j7M ا������� اN .�C��L����%�C وا�� l+N%��ا'/>�ج ا�D,��� ا

 %$!HN�6 و�!�����$,�	��ت ا�>�C %cO 	%#�� 	� ��� ا��Oا)�� وا�D<Sد ا

 ��� ��C%����!���ت ا����!	�ت و/�Jم ا�D<Sدي ��$� �S`6 ��� ا!,"N

�>!Q,�ت ا�+*%$� 	K ا���ن ا�"+%ى إ�� ا���ن ا��rD%ة.�����R ا

 .���,D�ا ��'/>�ج   � Iن أ������ا ارHN l+N!ر   �K$%*��ا ا��%ن   6J�	 �C

K�m /�!ذج ا�>H!$% ا�7ي $�>�� ��� ا�D,���� و l�HAN	hQ�, ا'/>�ج 

 Y�"*N 6N ��,$���ت� وY�"*N �����ت ا�DN�>�� وا�!��وا��%ا&� ا

�7Pا ا'/>�ج. ��Cو �,$���� �/�"��ا�Y"�P ا

 %�rN  �P*/  ��m���ا ا��%ن  ���,��ت   K	 ��أت   �����  �C  ���ذ  R	و

 �,��	 hQ�,	 �C ���,D�ا�D<Sدات ا�K�# �C .�$%cO $>%&� ا'/>�ج ا

 ���������� O<N!ل ا���ن ا�"+%ى إ�� 	%ا&� �N$% ا!���!دj اN 6��� �C

 �S4��ا  U�2$ �!اء   �#  ���  �,N��#  �C ا'/>%/�  إد��ل  ا'/>�ج.   0��و

 w+DNو  ��mا%<Cا  6����ا  ��إ ا���د$�   6����ا  K	 وا��cZء  ا'/��ن   K��

 � I/�"	 �2$�ة�"ا���% "�C	Z>�ح ا�>,��� ا�D<Sد$�. �j7M ��N 6 ا���$,� ا

.�PNوإدار �C%�����+�R`�c و�",�P 	"�ن $>��C 6 إ/>�ج ا

$�"K اC>%اض أن �����ت ا�>cO% ا�����%ة l+N%N 	+�<%ة �7Pا ا�>O!ل. 

ا����m أن �ONث   �C ���,D� 0C�,<N	R ا'/>�ج ا  �<�ا ����ن  K"�$

.��C��L���� ��P<$!P ا�Z%$�ة و�P��S ا���� �C ا�D<Sد ا IS%C

���HSت   Y"*N وا'��ا����   ��N�	!����ا ا�����Hت   ~�#  �,����  �C

���#� وا��A	�ت ا�D<Sد$�ت ا���N _�$%cOس N,��� ا���ن 	K �4ل �ا

 ��P�!/  K	 C%$�ة   �M  �<�وا ا�����Hت�   j7M 72Nب  ��#�ت 	  h��

 Ñ/ا!��وا  R/�D��ا O<N!ل   .�����  ��/�"	 �!دة  وذات   T����  �O���

وا��%ا&� ا�cO%$� ا�>����$� وا5#��ء ا���$�� ا�>� أ�+ �O	hQ�, ا/�Pرت 

 .�C��L���� ا'/>�ج ا�D,��� إ�� أ	�&�P�C 6<$ K ا'/>�ج وا�>4Pك ا

 hQ�,	�6 و�������R/�D ا���$�� R��� �C أ/�Oء ا ��C��L�/%ى ا��%ا&� ا

�� إ�� ا��>�#o وإ��دة !ON Y���ا�>%�C ��C ا��!ا/Ñ ا�"+�%ة� وورش ا

 ��A<�,��� .�P���ZN� 	�� �Cن ا5#��ء ا�>�ر$��A وا�+�زارات وا��!ام ا�>� 6N ا

ود�6  ����ن  ا����5   �$!P�ا إ#��ء   ���N  �M%�D	  �C ا�ن   �<#  �P,�

���#� وا��A	�ت. �C ا�����m &�/� ا���ن  0C�,<N	R ��د �أ/*�H ا

 o#�<��	K ا��R/�D وا��!ا/Ñ ا�>� ��P"��N وا��!م أ�+�O ا��2	��ت وا

 �	�����#�ت ا���>�PZ�c واN �<�وا��%ا&� ا�Z,�� وا���C��L وا��P%��/�ت ا

���� �ONول !���<%ات ��>,��� ا�cO%$�. ��� ا	 6��D<����M وS!ة ا��ا

ا�>�2ر$� 	K �4ل �"0   �	4��ا���ن ا�"+%ى أن ���S h�AN / ����N ا

 K&�	5ا  �$��#  Yأ�  K	 &+�%ة  ���>��Lرات  ا����م   R	 ا����5  ا�P!$�ت 

.��/���ا�>�ر$��A وا��+�/� ا

����� ا���$,� ا��2$�ة. � �C��L��)% N%&�� أ$I�c ��� ا�>O!ل ا��!�� /O! اN

 �P��r*N إ��دة   6<$ إ�H,+!ل   �C ��$���ا  ����,D�ا  hQ�,��ا أن  /%ى 

 ���S �,$����U 	%&� ا<"$ ~�# ��C��L����#� وا�� ��<O<����6 ا�+,�� ا

	R ��	�ت ا��C��L 	%ة أ�%ى� و�S ا&>�+� ا�����Hت ا'��ا��� 	"�/� 

.�,$���	�C ��P ا�D<Sد ا

 YL	 ى%+"���r$ 6% ا���ن ا �C��L�و	R ذ��� �Cن ا�>O!ل ا��!�� /O! ا

 �C 62O�� ا���ن ا��rD%ة وا��>!��H ا Ic$أ %�rN Y� �U�OC ل!+,Hإ�

.��m���� ا I	�� K�(4L�اm�/5!ل �4ل ا

�� ��K ا���ن ��� /�Hق ����� ��K 	�ن C�,���� ا!P�$�",,� أن /%ى �

.����Sق إ�H/ ��� ل!m�/5ا

 6N �S ��m���/%ى أن ا�+�زارات� ا�>� &�/� �N>�� ��� إ/>�ج ا�O%ف �C ا

 ��ا�+!�N"��� و�S #�و ���#� 	K �4ل ا��,>�2ت وا��A	�ت �� �Mإ#��ء

	*%و��ت إ��دة Y�MdN ا�*!ارع إ/*�ء 	��#�ت �N"0 ا�P!$� ا����5 

 �M ��C��L�ا  ���,<�ا  6��<� �<�ا ا��%ا&�   �O+أ� وا�>��دة   ��,$����

��+��$�ت. 6���	*�ر$R ا

��� "ا�Z%$�ة / ا����5 / �L��أ�+ w	PZ!م �PNف إ�� إ��دة �,�ء ا�P!$� ا

.Rق وا��H/ ��� �,$���� "�$����<�ا�>�ر$��A / ا

��N #��م أو/! �C أ/�%ة� و#� ��ر<� و ��� �C [�زي �,>�ب� و N+� ��غ 

 K	 %�P> �"إ� �C ن ��زاري!mو أو �����H/أ �C �2$إ ���C أm,�� و &�

���ق.���K ا5	��L ا�%ا`�ة 7M �Cا ا

���#� �C l�C ��� ا��%ا&� �	R ا/>*�ر ا�,�Y ا�2!ي�  $>R��2N 6 ا

 %(�و�"<# K� �C ا���ن ا��rD%ة_ ��� أ�+w ا���Hع ا�7ي $�"K أن $

��� ا�D<Sد.

ا��را��ت   h�,	 أر$D!ي�   U�أ

ÇEKÜL ������ �$%cO�ا



 |

 Y���وا�+��$�ت و�����ت ا'دارات ا�����O. ��� ا��*�ر&� �C ور<� ا

�>�ا	�.��6P,"�$ �j7M أن $+�r!ا ا��!اK�,Q ��ور ا��C �C��L ا�>,��� ا

6 ���*%ا&� 	�/%� R	k ا5	6 ا��>�Oة ا'/��`� ��<� HN 6N!$% و#�ات ا

 �$��N !M Y���ا��>�Oة. &�ن ا��Pف 	K ور<� ا ��Z,!ن و	!`Y ا5	6 

 ���ذ  ��� �4وة  �>�ا	�. ��ا  ���,<��  Rا�%�ا  K&%�ا  �Mر�+<���  �C��L�ا

 ���,<�ا أ�Mاف   R	  ��C��L�ا �����ت �ا ا�>%ا��2�Nت  	!اء	�  د�6   6<$

 �C��L�ا �ON �,!ان "ا I%��	 �PS4Q6 إN �<��>�ا	� 	K �4ل ا�!)��� ا��ا

 �P	ا�A<و��>6 ا� �"��O������Y ا Y���>�ا	�: د���C أ�Mاف ا�>,��� ا

 ��C��L�&��Lل ���6 �,�ء ا���رات  �C	��2P, ا��!اء	� وا�>%ا��2�Nت ا

.���� �ZD� �C

إ<%اك رؤ��ء ا�+��$�ت $�k`�</ �H را`��. &�� R2*N ا5	�/� ا5ورو��� 

 Y�+�  ���  .�P�C ا�c�5ء  ا���ن   K�� N!أ	�  ��S4ت   �	�Sإ ا���!$� 

 �	�Sإ ��S�ZNا R�S!N 6N �!��� C�� �C%ا/+! ��N% ا�7ي �½��ا���Lل� �4ل ا

 .!���2ر و��C%ا/+!!� ��������>%اث ا !"�/!����S4ت N!أ	� ��K 	�$,>� ا

 �C R�S!<�ا  7,	  .�Z�<A	 �2ت 	  �C K�<,$���  �`�,L�ا ا�>��ون   %C!$

 �C  �&%<*��ا  �H*/5وا ���ت ��Z�ا  K	  �$���ا M,�ك  &�ن   �fu
t ��م 

	�2ل ا��C��L وا�>%اث.

 RSأورا���� و  �C ������ا ا�>%اث  ���ن   R��<�ا  ��ا��و  %�N���ا  �4ل 

� ��� ��Hب /!ا$� إ�S	� ��S4ت N!أ	� 	R د$,+���ر. ا��*%وع  Ic$�2ر أ�!�

 K�<�(ا%N  K�<,$�	 م��S K�c<$ 7ي�ا��*>%ك ا5ول N" !M%اث أورا���" ا

.�/�+���>+�دل �!ر N%ا)��P ور����P ��� وا��Pت ا

 6N  .y/دو��  %P/  %��  �,� ا�+��rري  وا5)%ي   �A$ر�<�ا  R�2��ا ر�6   6N  

 ���� ��$%ة  $�ور   .w�O� Y"*� ا��*%وع   7�Z,<�  U��,��ا ا��"�ن  ا�>��ر 

 ��� R�N $,� أ�%ى�	اث %N ون�M�*و�� �� I$!,� w`�� K�$4	 � K	 %L&أ

ا�U/�2 ا��% 	K ا5رض.

أ),�ء  ا�D!رة   ���إ/�و/� ر`�0  و$�ودو�   !&!�  bOC  �h#  �Sو  �C

 K��  ��`�,L�ا ا���S4ت  �,�ء  ��+�درة   j%$��N  K� وأ�%ب  ���2$%ة�   �Nز$�ر

د$,+���ر و�!��rر.

�DSرى  و$+7�!ن   ������ا ا�>%اث   ���S ا�,�س   K	  %�L"�ا  6PZ$ ا��!م� 

 ���  �C  ���ذ  R	و ا���د	�.  �����ل   ���� ا��ZOظ  ���cن   6M�P�

ا5#��ن  P� �Z"N!د/� �,�	� /!ا�� F%وف ��ر�� �K إرادN,�. ا�"!ارث 

ض /��ط  n%�N �P/أ ��& .�������PNد ا5رواح و�+Y ا���T ��� ا����D ا

 K"�  .6����ا #!ل   Y$!Q  �Sو  7,	  ��O��ا  �C��L�ا ��>%اث   o�c�ا

�� �M ا��*"�� ا�!#��ة.��ا�"!ارث 

�%$�C R در�� ��)% ا��Z2ف وا5	�Hر ا��r$%ة و#%ا`h ا����rت وا�>�r% ا$

 K��<$ د��D�����ن. 7M �Cا ا ������ا�O%ارة �*"Y &+�% ��� ا�>%اث ا

 6$��Nو ا�4ز	�  ا�HA!ات  ا�ANذ   �����S'وا  ���O��ا ا'دارات   ���

.���������PN��M ا��C ���A ��ول أ���ل ا��,�خ ا	

ا�>%اث.  ���C��L وا��ZOظ ���   ~��L�ا  ���`%�ا  Y	���ا  K	 ب%<�/  �,Mو

.�$�r�� ��P	 ��N �<�إ/�P ا��%و/� ا

��ذ���   ÅZ#  ��Z�&  Ðخ�,��ا  Y&�*	  K	  ������ا ا�>%اث   ��O/  o�&

 ��M��������ن ا�>� N!ا�� F%وف ا�0�H ا������ Ð	� �M ا ��#���

ا�>� $�"K أن $��	�P ا���دة ا����O!ن 7�Z,N �C ا��Pف �
 	K أ�Mاف 

 �$�c��ا  j7M  �*S!/  �Sو  Ð"خ�,��ا "إ�%اءات  �>�ا	� ��ا  ���,<�ا

 R��<���N% ا��و�� ا��و[�%�C �M ا�*P% ا����C �m د$,+���ر �C إ�Qر ا

."�#������� �C أورا��� �ON �,!ان "ا�>%اث ا��%ن وا������ن ا�>%اث ا

 �*S�,��  ���ر`�  �D,	 ���إ/�و/�  �C ن���ا أ&+%   K	 وا#�ة �O+أ�

 .��$���ا وا�����ر$�   ��C��L�ا ا�)�ر   ���#  ���  %(�N  �<�ا ا��,�خ   %�rN

دول   
u  K	 وا5&�د$���ت  ا��و��!ن  وا�A+%اء  ا����O!ن  ا���دة   R�<ا�

ا�>%اث  ���ZOظ ���   �Mذ�ANا  K��<$  �<�ا ا�>�ا��%   �*S�,��  %�N���ا  �C

رو���   K� 	��L!ن   K�&ر�*��ا  K��  K	 و&�ن   .%�r<�ا  R$%� ا��,�خ   �C

و&�زا��>�ن   ���!,2�ا و&!ر$�  وأوز�"�>�ن  و�S%[���>�ن   ���وإ/�و/�

.K�D�و�,!ب إC%$��� و&,�ا وأو&%ا/�� وا

ا�>+�دل  �4ل   K	 ا�>%ا)��   �#����ا  %$!HN  !O/  �	�M �H!ة   ��L�N

وا�>��ون ا������K�� K ا��,�hQ ا�c�5ء R�S!N �C ا�>�ام د$,+���ر ��� 

��� ا5ورا��. 	K�� K ا�,��ط ������ن ا�>%اث ا R��<���N% ا��و�� ا��ا

 �#����4�>�ام �,�ء ا���رات �C 	�2ل ا��ZOظ ��� ا�>%اث وا� ����`%�ا

ا5&�د$���  وا5و��ط   �#����ا 	�2ل   �C  K��,P��ا وإ<%اك  ا�>%ا)��� 

وا�>��ون ��K ا���ن ا�c�5ء.

PJ% أ/*m!� �,<H!ح ا�>�ا	,� ا��!ي �>��$� ا��C��L وا��ZOظ ��� ا�>%اث.  ½N

 R	و  .�C��L��  w��,�ا ا�>H!ر   Y	ا!�  K	  �$���ا M,�ك  أن   wmا!�ا  K	

 �PNر�Sو  ���O��ا ا'دارات  و	*�ر&�  ا���5ل  ا�>�%ار$�  C+�ون   ���ذ

وا�>%اث�   �C��L���  6<PN  �,& إذا   .��ذ  h��ON  K"�$    �Y�O<�ا  ���

�� KO/ .��M	O<Z,!ن ��� ا�*%ا&�ت 	 6$��N ��� Y�Z��S �/dCدر ��

!�,��ا� ا/6c إ I�2$�ة. ر��ء�وا��*�ر$R ا

���mا!	 o�	



���mا!	 o�	

 �>  .������أ��س ���ZOظ ��� 	��m ا��C��L ا�>����$� وا�>%اث ا

 .j%�d� 6����أن ا�ZQ5ل ����O إ�� 	�%�N �Cر$� و)���C أ	>6P و&7�� ا

7��� 	K ا��o$%�N 6P ا�ZQ5ل �����6 ا����C��L و�P<��%N �%وح ا#>%ام �

ا�>%اث  �À)�ر  اM>��م  �c%ورة   6P�PC  �C  ��M����وا ا��5اد  N%اث 

.������ا

 !M 5ورو�� وآ��� OWHC �/�	أ �C � I#�2/ ا5#�اث %L&7ا� &�ن أ#� أ"Mو

��� �C أورا��� وا�7ي ا/��� ������ن ا�>%اث ا K	�L���N% ا��و�� ا��ا

�,!ان   �ON  ��&%<�ا  !�	�$,� �Z%ا/+!  �C fu
t ��ن �/  f� و   ff  �	!$

 �C�m6 إN .��`�C �$�,�� ن�"��ا ا�>��ر   6N ."�#����"ا�>%اث وا�ZQ5ل وا

 U+��  
ee� ��م   �C  !"�/!���  ������ا ا�>%اث   ��`�S  ��إ  !��Z%ا/+!

 �,$���ا  .��"��4"�ا  ��/��L��ا ا�����ر$�   ���,P�ا  K	 ا�%ا`��  ا���,�ت 

 �A$ر�<�ا ا�>%اث  أورو��.   �C  �F!ZO	  �,$�	  fu  %L&أ  K	 وا#�ة   �M

�6 ا�����ر$� �������r$� و$*�Y أ& %L	K ا�ف 	K ا �,] !��Z%ا/+!�

ا�>� �M ��,�ت 	K ا����رة ا�>%&�� ا���P�"> �C �F!ZO ا���5.

 ���O��ا ا'دارات   K�  K��L�	و  �$��� ر`�0   tu  K	  %L&أ  %�N���ا  R��

دول   t  K	  �,$�	  f�  K�  K��L�	و وا�>%اث   �C��L�ا 	�2ل   �C و�+%اء 

�%وح  ا�ZQ5ل   6���N  �$�c��  %�N���ا ��ت �� b�DAN  6N أورا���.   �C

 �C ح����	K ا#>%ام ��>%اث وا��C��L ا���د$� ��	� &��dس �72ب ا

.�#�����ا��,��H وا�>%اث ا��C��L [�% ا���دي &��Dر 

 ���J,N  6N  Y�  �U�OC ���ZQل   � IDDA	  ��ا��و  %�N���ا  K"$  6�

 K	 ا�ZQ5ل   K	  ��!�2	 و���   �K�&ر�*��ا  U/��  ��إ  .6P<&ر�*��

وN%اث   ��Nر$ ���N!ا   ���  .%�N���ا  ��إ ا�>>�ر$�  و�4�$![�  ��2ر !�  �<,$�	

 .���O	 ر���	 �C ل�ZQ5ا R	 ات%+A��Z%ا/+!�!� &�� ا�>�!ا وN+�د�!ا ا

��ن� �S	!ا �dداء أ[,��ت ور�DSت �/ f� YZH�إ�� ��/U ذ��� �C $!م ا

.6P/���� [�% 	��!س  I(ا%N ا!	�S ��وQ,��� و �7

�>��$� ا��!oS ا��j�2N h�S ا�>%اث ��Y�� K ا�*+�ب و��N$� 	!اRS ا�>%اث 

 .R$ر�*��ا  K	  �$���ا  7�Z,<�  �,�S ا���!$��  ا5ورو���  ����ن   �C��L�ا

��!ن  �4ل   K	 أورا���  "N%اث  ا�ZQ5ل  ر�!	�ت   �����	  �Mإ#�ا

 YZH�ا و$!م   %�N���ا  R	  K	ا�<���  �������ا  j7M ���ت  ا�ZQ5ل". 

 .�������
 	�$,� أوروآ��!$� �C اz� K	 I4ZQ feu� رك�> .��&%N �C

 ��H,�����/6P وا �C��L�$,�"0 ا��*�ر&!ن �C ا�%�!	�ت ا�>%اث ا

أورا���.  دول   o�<A��  ��C��L�ا  6���وا  �����<�وا  ��P�C $��*!ن   �<�ا

 ����N% ا��و����N 6N$6 أYcC أ���ل ا��*�ر&��C K ا���%ض �4ل ا

 6$��N  6N  ���ذ  U/��  ��إ أورا���.   �C  ������ا ا�>%اث  ���ن   K	�L�ا

 K	  ��,M7�ا ا'���Sت  ذوو  ا�ZQ5ل   �P� �Sم   �<�ا ��%�!	�ت  	�%ض 

.%�N�����C%ا/+!�! �C ا

 ."Wonderful Eurasia" ����C ��م ¿
�fu أ�%$� 	����� ا���Z$! ا��و

 �A$ر�<�وا  �C��L�ا ا�>%اث   RSا!	  �$��N  !M  �������ا  K	 ا��Pف  &�ن 

 K	 ����������#��. و&�ن ا��*�ر&!ن �C ا�����ن ا5ورا��� و�P�%C ا

 �������ا�*+�ب ا�K$7 $��*!ن  �C	��H, أورا���. )6 #�دت �2,� ا

.K$�`�Z����#� وا'�4ن أ���ء ا���,�� وا�ا��"!/� 	K �+%اء �C 	�2ل ا

���r$� ورؤ��ء ���$��PN 	�>�	!ن �*�ة �Cd"�ر  �H*/ ن ا5ورا������ا

د$,+���ر�   �$��� ر`�0   �,Pو� ا��5%ة�  ا�و/�   �C ا�>%اث.   ��� ا��ZOظ 

 7�Z,N 6N .�<,$�	 �C ل�ZQ�� ��(��	 �����إ/�و/����� �Z"%ة ��� 	

ا�>%اث  ���ن   R��<�ا  ��ا��و  %�N���ا إ�Qر   �C د$,+���ر   �C ا��*%وع 

 �����	 �C د$,+���ر K	 7���N fuu K	 %L&أورا���. <�رك أ �C ������ا

�4ل   6�Sأ ا�7ي   ��ا��و ا���%ض   �C  6P�أ��� �%ض   6N ا�%�!	�ت. 

د$,+���ر   �$��� ر`�0   Y+S  K	  � I�DA>  K$�`�Z�ا 	"�dCة   6N  .%�N���ا

.������وا5	�K ا���م ��,��J 	�ن ا�>%اث ا

ا'دارات  ا�,�2ح M! 	*�ر&�   K	 ���Mأ YSأ  0�� K"�ا��L/� و  %D,��ا

�,!ات ��$�ة� أدرك �!m!ح ا��ور ا��Pم � UCLG �C Y���ا�����O. ا

�����دة و	���P<�M ا����� �C ا��ZOظ ��� ا��C��L وا�>%اث. �>��$� دور 

�>!ى ا�����O /�!م ��<%اك رؤ��ء ا�+��$�ت و�����ت ��ا��C��L ��� ا

.6P� ���� ���!m!	 6 أ#�اث�J,N أو �,<H*/أ �C ���O��ا'دارات ا

 %D,�&  �C��L�"ا  ������<�ا  Y���ا ور<�   6�J,N  6N  �fu
¿ ��م   �C

ا�%و���  ��ري &!+�*N  �,$�	  �C �>�ا	�" ��ا  ���,<�ا  �C أ���� 

 ��J,��  ����<�ا  �C��L�ا  �,2��وا  �����<�ا  UCLG  h$%C  R	 �>��ون ��

 ���!r,	ن و�<���]%�S,�� و�	أر  K	 � I&ر�*	 �u K	 %L&أ ���� .UCLG

ا���ن  ��Sدة   K�  K��L�	 ا��*�ر&!ن  و&�ن  �>�ن. "���Qو ورو��� 



 | 

 ~�#  K	 ا  I�$%C  UCLG  ��J,��  R��<�ا  ����S'ا أورا���  C%ع   %+<�$

 UCLG-Eurasia N>��ون   ��P���dN  7,	 وا�>%ا)��.   ��C��L�ا ا����ر��ت 

 o�c<�N  ���ذ  ��� �4وة   .������ا ا�>%اث  	�ن   ��J,	  R	 �,*�ط 

�" Y	UCLG K و  � Iو�%C �UCLG-Eurasia %�	 ��!$ ~�# زان��& �,$�	

0Z/ �C OWHC ا�!�C .�S أورا��� /�>+% ا��C��L وا#�ة 	K ا�M�2Nت 

.���,<�� ����`%�ا

ا�>%اث   ��� ا��ZOظ   �C  �	�r�ا  %�+"�ا اM>��م  7Mا  	Z>�ح   K�"$

وا�>,��� ا��C ��C��L ا�>�ر$� وا�r2%ا�C ��C ا��,��H ا5ورو��� ا���!$�. 

و��4رو���  وأر	�,��  أذر���2ن   :��دو  
f  R�2N أورا���  أن   �M  ����O�ا

�>�ن "���Qو ورو���   ���!r,	و و�S%[���>�ن  و&�زا��>�ن  و�!ر��� 

 �������6P�J &�ن 	� $ �+�,��>�ن وأو&%ا/�� وأوز�"�>�ن. ��/��&%Nو

���ة ��!د. j7M YF �C ا�J%وف� &�ن  �ا 	K ا�>�ر$ Iي ��ء�$�O��>�ر ا�ا

 %$!H<� أو   �6����ا أ/�Oء   R��� �C ا Iر!P*	 6P(ا%N  Y�� Y�O<���ا  K	

.U/��5ح ا�������#� ا��و��� أو �7ب ا�ا

�,!ات ا��5%ة ا�P!اء ا�,�� إ�� HN!$% ا��C��L وا5دوات ا��2$�ة � ��+� ا

�� �*% �,� ا���6N ���m إدراج �A����ZOظ ��� ا�>%اث.  وM"7ا� �4ل ا

 .������ا ��>%اث   !"�/!��ا  ��`�S  �C أورا���  �C � I�S!	  �u  K	  %L&أ

 U#%Nو  ��&  6�����  �#!<Z	 ا���!$�  ا5ورو���  ا��ول   �O+أ� ا�ن 

 !�,����#� ا����ح ا��و���Y& K ��م. $�>��م HN!$% ا���Hع ا���K�$4 ا

.K�,Qا!���>!$�ت 	��*� ا	 RCر ��ا�D<Sدي� 	�� $�دي ��ورj إ

ا��ZOظ ��� ا��C��L وا�>%اث ����� 	���ة ON>�ج إ�� أ��C �M7 ا�>+�ر 

 ����<���� ا�`%�	K زوا$� 	���DA> .�Z�<A $�",,� ا�>���� ��K ا��!ا	Y ا

ا5ول   .6����ا أ/�Oء   R���  �C  K�O��,�ا وا�>%اث   �C��L�ا  ��� ���ZOظ 

واL&5% أ�C ����M رأ$�� M! ا�>�%ار$� ا���5ل.

 6P/!&  .�C��L�ا ا�>%اث   ��� ا��ZOظ   �C  � I�P	 ا  Iدور ا�ZQ5ل   U��$

 6�S إ#��ء   �C  ��M����ا ���ZQل   K"�$  ���,Q!�ا  �C��L��  K���%	

 �M ا���5ل K�� 6���)��6P<C وا��ZOظ ����P و�P�$!ON. إن ا�>�%ار$� ا

���mا!	 o�	

را��� ���S>!ف 

 أ	�K ��م UCLG-أورا���



 �$��N%/� و	أ�����  Y&��M ء�,� ��و$��� ا��Pف e إ

ا�>"�ر_  $��ز  أ/�   ��& �>�ام_ ��وا  Y	�*�ا  R�,D<�ا

 �<�ا  ���C��L�ا ا�����5   Y&��P�ا �Cن   �RSا!�ا  �Cو

وC%ص   ��C��L�ا ا���Oة   ��إ ا�!�!ل  إ	"�/��   %C!N

 ����  ��ZD,	و  ��!��	 ����dر   �P�C ا��*�ر&� 

 �/%��وا �>�ا	� ��وا  �S!(!��وا ا���2ة   ��<O<�ا  ��,+�ا  K	 ��ء  �!ى 

.R��2��ا�>� $,+�r أن N"!ن 	>�#� 

 �OC�"�� إ�%اءات  ا�ANذ   ���  � I����  �,LO$  
� ا��Pف   

�rN%ات ا��,�خ وآ)�ر�P$ .�Mف 7Mا ا��Pف إ�� ��N$� ا���رة 

��,�خ ��  ��D<��ا ا��Hر   R	  o�"<�وا ا��D!د   ���

�Nا��%  وإد	�ج  ا�+��ان�   R���  �C  ����+H�ا وا�"!ارث 

وا�>%ا��2�Nت�  �����ت �ا  R���  �C ا��,�خ  �rN%ات 

 �RSا!�ا  �Cو ا����ان.  7Mا   �C وا���رات   ���!<�وا  6���<�ا  K��ONو

 K�� lوا�%� $�"7M h��ON Kا ا��Pف 	� �6 $>6 ا�>"*�ف و��N$� ا

 � I��:�� �>�ا	� ��ا وا����ر��ت   �$����<�ا وا����رف   ��C��L�ا  �H*/5ا

و	� �6 $*�رك ا��P,�!ن ا��+��!ن �C أ/*�H ا�>!��� �*dن �rN%ات 

��%ا	 SDG �2ل	 �C Y���ا��,�خ &�� أ %PF	P%��ن ا

 K	 ��	�*������ وا� ا��Pف �
 $*R2 ا��2>���ت ا

 ��ا���ا  ��إ ا�!�!ل   %C!$و �>�ا	�� ��ا  ���,<�ا  Yأ�

�و�� و<�	�� ��� ��� و	��C ت������R��2 و�,�ء 	

�>!$�ت. �C ا�!ا7M �RSا ا��Pف M! د�!ة �����R ا

�����ت �ا  U�S  �C  ��C��L�ا ا��O!ق   Rm!�  �����

 6��DN  �C ا��*�ر&�   ��� �Sدرون   K�,Qا!��ا أن  ���cن   ����O��ا

�����ت وا�+%ا	k ا���C��L وا�"�Zح 	K أ�Y ا�5!ل �و7�Z,N و6���N ا

.��D��%و�S إ�� أن ��Nد إ�� ا��2>���ت ذات ا��ا���C��L ا

 l�*,N7 و�Z,<�
 $�Pف إ�� ��N$� و��`Y اt ف�P� وا

 Y�*N_ و�	ا�<������� 	K أ�Y ا�>,��� ا���ا�*%ا&� ا

 K	 �M%�]و ����%�����ة ا'/��`�� ا��و��`Y ا�>,7�Z ا

���� و�,�ء ا���رات� K� 4cC إ�S	� <%ا&�ت ���ا��!ارد ا

 �C �r+,$ ���7��2ت_ و��دو��� أS!ى R��� �C ا

 ���,<��  ���O��وا  ��,Q!�وا  ���ا��و ا�>%ا��2�Nت   Y	�"<N أن   RSا!�ا

�>�ا	�� ��� �P�C ا�>%ا��2�Nت ا�>� �PNف إ�� �H� 7�Z,N ��م ��ا

 �C��L��fu�u إ�� h��ON ا�>"�	K�� Y ا�+�� ا��C��L وإ�S	� ا�>��ون ا

ا�>%&�� �*"Y ��ص ��� #��$�   R	 �k	ا%+�ا  ��ا�,J% إ  �r+,$ .��ا��و

�$!�و��N$� ا�>,!ع ا���C��L ��� أ/�P أو

 ���,<�ا أ�Mاف   �C  �C��L�"ا  ���(!& أQ!ل.  N"!ن  أن   K"�$  ��`���ا

 K��  wmوا  lرا� و�!د   �"��O��ا  Y���ا  Y��د  %PJ$" �>�ا	�". ��ا

�>�ا	�. /R��� R2*/ KO ا��%اء ��ا�>,��� ا ا��C��L و& Y	K أ�Mاف 

�% ا�DNل �H%$�� وا�Om ��ا� Z$ !Mو .�,<������ ا�>�Aام 7Mا ا

 ���(!�ا ��Nم  �Mف�   Y& إ�Qر   �Cو  .�����ا  ���!<�ا  %C!$ أ/�   ��&

7Mا   Y��  ��Z�&و  �C��L�ا  ���Mأ  U+� 6PC  ���  ����N 	��!	�ت 

أو  ����ن   ��L	أ ��ة  و��Nم   ���O��ا �>!ى ��ا  ���  I��C ا�DNل 

 �H+N%��ا �����ت �وا  k	و�%ا  R$ر�*	 /7Zت   �<�ا  ���O��ا ادارات 

� ا��%اء ���>�Aام ���Sة ا�+��/�ت  Ic$ف. /!�� أ�P�	+�<%ة ��,��H ا

وا���ن   �C��L�ا  K�  OBS ���ة ��ا ا���2ة  �����ر��ت   �������ا

	��ر��   fuu  ��#!ا  ��%PC  6<$  ~�# �>�ا	�� ��ا  ���,<�ا وأ�Mاف 

�>�ا	�.�����ة ���>�Aام أ�Mاف ا�>,��� ا

 ���O��ا زادارات  ا��>�Oة  ا���ن   ��F ن��	��ا  K	 ��� K	 %L&5و

 �S. و�	ا�<���kP ا�>,��� ا ½/ R��� �C �C��L�دا��� /*�H 'د	�ج ا

 �fuu� ��م   �C ا�>��  ا�7ي   ��C��L��  f
 ا��%ن  أ���ل  ��ول   w+أ�

 ��/���ا  R�<2��ا  �C  K�H>�,�وا  ����O��ا �4دارات   ���ر`�  ���%	

�>�ا	�. ��ا  ���O��ا  ���,<�ا  �C  �C��L�ا ��د	�ج   K�	�<���ا وا�A+%اء 


f:ا'�%اءات� 	�2!��  �C��( ���`و R	 fu
z م�� �C 7اM �$��N 6N

 Y��  �C  �C��L�ا  �P�4�  K	  6M��N إ�%اء   
uu �ONد   ����� أدوات 

 %�N�������� ا�7ي ا�>��j ا�ا���ن أ&L% ا�>�ا	�. &�� $�>%ف ���ن ا

 K&%���C��L ���>+�ر�M ا�� fu
u م�� �C UCLG ��J,�� ~��L���� ا���ا

 �����S'وا ���O���>�ا	� و$��! ا���ن وادارات ا����>,��� ا Rا�%�ا

 �� ½� وإدراج   �+��  ��C��(  �����  Rmو  ��إ  6����ا أ/�Oء   R���  �C

 �C��L��2,� ا h�H<� ���+���)��R��� �C �C ا��C .%�M��2 اP>5% ا

ا ���!ة  I�$�� � I2	�/%� �UCLG م��Sأ R	 h�(!��>��ون ا�� �UCLG �C

6����ا���ن وادارات ا��R��� �C ���O أ/�Oء ا

ادارات   �C  K���و���وا ا�+��$�ت  �%ؤ��ء  ا�ن   �S!�ا #�ن   ���

ا�����O وا'�����S 'دراج j7M ا�>+�رات ا��C ��C��L ا�>%ا��2�Nت 

 �S!�ا ��� #�ن  �>�ا	� ��ا  ���,<�ا �>!K�Q و7�Z,N أ�Mاف   ���O��ا

 6PN%+� K�� �S4�����P2ت ا�����Z ا���C��L أن N"!ن ��� درا$� �� � Ic$أ

 YL	  ��C��L��  �$%M!2�ا  6���ا  ���  6`���ا  �	!��ا  Y���(وا  ��,P��ا

ا'��اع وا�>%اث وا�>,!ع وا���%�C ا�,��$� أو ا��H!س) وا��,�S*�ت 

�>�ا	�. و�S #�ن ا�!�S ا�ن �"� R�!N ا��2>���ت ��#!ل ا�>,��� ا

ذات   ��C��L�ا ا�>+�رات   w+DN أن   Yأ�  K	  Ym�,Nو  �PN�$%#  ���O��ا

.���O��أو�!$� أ��� �C ا�+%ا	k ا��و��� وا�!Q,�� وا

 KO/ ا���رب.   0Z/  �C  �����  KO/

����O إ�� &Y ا��C��Lت وا��cOرات 

�>�ا	�. ����P�²م �C ا�>,��� ا

 �C��L�ا  RcN أن   �,	 /O>�ج 

 7�Z,Nو  K�Q!<�ا  �&%	  �C

�>�ا	�. ��ا  ���,<�ا أ�Mاف 

�� ���O� KO/

���mا!	 o�	

 %+<�$

C%ع أورا��� 

 ��J,�� R��<�ا'����S ا

 ~�# K	 ا I�$%C UCLG

 ��C��L�ا����ر��ت ا

وا�>%ا)��. 



ادارات   �C  K��	���ا �����Sء   �	  �#  ��إ  wmوا �+��ن  /+�أ  د�!/� 

آ���� و����  ا5و�l و[%ب  ا�*%ق   ��H,	 �C �����S'وا ���O��ا

 �C أ����   %D,�  �C��L�ا  .UCLG-MEWA  ��J,	 �c�5ء   �+�,���

 %m�O�وا  �m���ا إن  ا��2>���ت.   K	  R�<2	  Y"�  ���O��ا  ���,<�ا

�>�+M Y! ا�7ي $Rc ا�m!� �C��L!ح �C ���6 أي ��ال و/��ش ��وا

 �C��L�� إرادة ا�,�س ���� T	R ا Ic$أ �P/إ .���O���*dن 	� �N,�� ا�>,��� ا

�4م وا�>�c	K وا�5!ة  �� إن ر���� ا I0 آ�%ا��6PN��# U�S �C. وأ��%اI و

.6����2��j7M �M ا��,��H أ YcC	K أي ر&K آ�% �C اN

 �$!�أو  ���  ����  ���O��ا  ���,<�ا  �C  �C��L�ا إدراج   ��إ  ���O�ا إن 

 KO/ K$د�,� /%ى أ . I4أم آ� I4��� ��$!�����. إ/�S �Pد	�. �>"!ن أو��

.Y�Z/ ذا $�",,� أن�	و

 �	����>�ا	�� ا�>� ا�>���PN ا�����2 ا����>,��� ا �������إن ا��HA ا

 ���,<���,�: ��H ا�� Y$!ON" ن!,���
�fu اz أ$�!ل �C ة�O<����	6 ا

�>�ا	� #>� ����>,��� ا ��������>�ا	� ���م �M �"fu�u ا��HA ا��ا

 �����������Z و�M ا�5,�ة ا����م fu�u. �,�ءاI ��� ا�M5اف ا'/��`�� 

 �H� K�c<N �fu
z م�� ���> �P���O	K ��م fuuu إ ����ا�>� 6N ا

 .� I��%C � IC�M 
�eو �	ا�<���� 	K أ�Mاف ا�>,��� ا IC�M 
t �2$�ة�fu�u ا

 �C ���m!ا	و �Cا�M7 أ��N أن �r+,$ ����إ/� ���Y�Z ��ول أ���ل ��

�6 وا�+��ان وا���ن.���ا�>+�ر  R��� �C	hQ�, ا

 �C م�	ا5 �� ا��M ����O أن ��H ��م H� YL�N fu�u!ة ����H إ

 K	 أي   �&%$   �>�ا	�. ��ا  ���,<�ا  �C  ��C��L�ا  U/2!ا�ا  �C  %J,�ا


 ��� ا��l�C �C��L ��� ا�%[ 6	K أن t ¶��>�ا	� ا��أ�Mاف ا�>,��� ا

��P د�� إ�� إدراج �Mف )���C �C ا���Zو�mت. Z/ ت�"+*�ا

��ول   �M �>�ا	� ��ا  ���,<�ا أ�Mاف  أن   �c$أ  h`��O�ا  K	  K"�و  

�6. &�� أن ���أ���ل #���� ��$� ا���رة ��� K�"�N ا�,�س وY$!ON ا

 ����m ن!"N �	 I�+��]) ��,�m 7ةC�/ �P�ا���$� 	K ا�M5اف وا��r$�ت 

 R���  Y+S  K	  �P	ا�A<ا�  K"�$ ا5#��ن)   ���  �C وا���   �P,"�و

 7Cا!,��	,!ن ������� ا�����5 �� �C �C��L	N���<2,�. ا$ K$7�أو�:� ا

:����<�ا�!ا��� �M ا

 �C  �C��L�وا  ���+H�ا �>,!ع �� /�>%ف   KO/"

 �C  6P�N أن   K"�$ وا��cOرات  ا��C��Lت   R��� �dن  و/�>%ف   6����ا

".�P� �$!�# K�"�N Y	ن �!ا!"N وأن �	ا�<���ا�>,��� ا

 R��� ب��ا��>���m �C YLن ا&> ا��Pف   ��إ  �|t ف�P�ا  %�*$   

 ��� �>�ا	�� ��ا  ���,<�ا  �$��<� ا�4ز	�  وا���Pرات  �����رف   K����<��ا

 �,Qا!���C ذ��  �C ���� أ	!ر أ�%ى�  	K �4ل ا�>��� 6	K أ�Y ا

 ���,<�ا  �C  �C��L�ا وإ��Pم   �C��L�ا ا�>,!ع   %$��Nو  �������ا

�>�ا	�.��ا

 6��N �<������ت ا��!�O/ �P! ا�>,��� ا�   ا��Pف �|¿ $>,�ول ��N$� ا

ا�H*/5 ا'/>���� و&7�� � 	K�� K أ	!ر أ�%ى � ا'��اع وا�>"�ر.


.b إ�� ا����O إ�� وRm و7�Z,N �����ت f و ¿|e ن�C�P�   $*�% ا

 �C��L�ا �4ل   K	  ��ذ  �C  ��� �>�ا	�� ��ا  �#����ا  R�2*<�

 �C �+��,	 �+S%ا	أدوات  %$!HN ��وا��,>�2ت ا������O وإ�� ا����O إ

7Mا ا���2ل.

 �C��L�
-� ا����O إ�� ��N$� ا�P2!د ���O$� ا�>%اث ا
   $+%ز ا��Pف 

.6����� ���+H�وا

ا����!	�ت   ��إ ا�P�2!ر  و�!ل   �$��<�  U��H$  
�|
u ا��Pف     

و#��$� ا�O%$�ت ا�����5.

 � Ic$أ M,�ك   .�C��L�ا 	�2ل   �C 	�Oدة  آ)�ر   �P� ا�M5اف   j7M  Y&

 .�Omوا  %�]  �P/5  "���m"  �Mا�>+�ر  K"�$  �<�ا  "7Cا!,�"ا  K	  �$���ا

 Y�Z���  U�H<N �RSا!�ا  �C ا� I��� �P���ON 6N إذا  7Cا!,�ا  j7M K"�و

:�M7�Z,Nو �P,�Q!N �C ��C��L�	%ا��ة ا��,��% ا�����Z ا

 j%M�J	  R��2�  %�Z�ا إ/�Pء   ��إ  !��$  
 ا��Pف   

���Z%اء   �����<�ا  �$��O�ا ��mن   ��إ و$�Pف 

ا�����5.  ا��A	�ت   ��إ ا�!�!ل  وز$�دة  وا��Z�cء� 

�C ا�!اRS � ا��A	�ت ا���C��L (ا��">+�ت � 	%ا&� ا�>%اث 

 �C واة����� ا��%ا&� ا���M (����<2 ��	�ت أ����� و$,+��m �rن ا

��ء� ��� �C ذ�� ا��Z%اء وا��Z�cء.,��R��2 ا�%��ل وا �P��ا�!�!ل إ

 �C �R��2�� j�C%���� ا��Pف � إ�� ��mن ا��OD وا$ 

& Y	 ��#%	K 	%ا#Y ا���Oة. �C ا�!اU2$ �RS أن N"!ن 

 R	 ��C��L��� ��D������ت وا�+%ا	k ا���OD و)��� ا�ا

 ��OD�ا  6J,�ا  k	د ��ا������O و&7 ا���دات  	%ا��ة 

 ���ا�>����$� وا����ر��K �,� ا�c<Sء_ �4وة ��� ذ

 ��& j�C%���K ا��OD واON �C ��C��L���6M ا��*�ر&� �C ا���Oة اN

.��L	5را��ت وا��M! 	�>%ف �� 	Y+S K ��د 	>�ا$� 	K ا

 ����<�ا إ/�Pء ���R أ<"�ل   ��إ  z  6Sر ا��Pف   $�Pف 

 h��ON  � Ic$أ  �r+,$  �RSا!�ا  �C .ت��<Z�وا ��ء ,�ا  �m

 �#�Nإ U2$ :��C��L����C K ا���Oة ا,2���واة ��K ا��ا

��ء وا�Z>��ت ���*�ر&� ا�,*�C �H ا���Oة ,��ا�Z%ص 

7Mا   �C  KPN��J,	و  KP�$ر�*	 و��Sدة   ��C��L�ا

M,�ك   .�C��L�� وا�>%اف  ا�!m!ح   K	  �$�	 إ��Hء   U2$و ا���2ل� 

 �U��r�ا  �C وا�Z>��ت  ��ء ,�ا  �Pر���N  �<�ا ا����ر��ت   ��إ  ���#

ا��Pم  ا��ور   %PJ ½N  �<�ا أو   K��,2�ا  K��  ����<�ا N>,�ول   �<�ا وا�%وا$�ت 

.��C��L���ء وا�Z>��ت �C ا���Oة ا,��

 | 

���mا!	 o�	

�!ردي ���"!ال 

UCLG ��J,	 �C �C��L��2,� ا h�,	



 �$��<� ���� #"!	�� دو��� 6cN �� دو��	 !M l�!<��ا�ONد 	K أ�Y ا

 K	 %L&أ  R	 .��H�!<	-ا5ورو  ��H,��ا  �C ����S'ا وا�>��ون  ا�O!ار 

 �$�c�� %	5ا h��<$ �	�,� �$�r�� ��!,<	 ��H,��uu¿ 	��!ن /���� �Cن ا

 �Pا�!	 Yأ� K	 د!P2���h ا,<�ا��,�خ وا�+�:�. و	R ذ��� M,�ك #��� 

 �N%ف ا��Oود. �<�j7M ا�>�O$�ت ا����O ا

 �P�C ا�c�5ء  ا��ول  د�6   ��إ  l�!<��ا  Yأ�  K	 ا�ONد  أ	�/�  �PNف 

�>!ى ��ا  ��� ا���Oدة   �PN��M��	 وإ��اد  ��ر0$   ��S�ZNا  7�Z,N  �C

 K� ���Sت د�	!��	 %�C!N 4ل� K	 ��ا�!�PN .�,Qف إ�� ا����م �7

 ����Z���O!ار  R�2N	o�<A ا��P2ت ا �D,�& Y������ق ا'����S وا�ا

 ��,Q!�ا ا�O"!	�ت   ��ا��>!��C ��� �l ذ  %O+�ا  ��H,	 �C ����`%�ا

 �/���ا  R�<2��ا و	,��Jت   ���ا��و  Y$!�<�ا ��ت ��و	  ���O��وا

 ����,��ا �����ت �ا N+�دل   R�2*N ا��Aص�  وا���Hع   ������ا وا�*+"�ت 

وأYcC ا����ر��ت. &�� R2*N أ	�/� ا�ONد 	K أ�Y ا��>!��� l� N+�دل 

 �C ��H�!<	-ا5ورو  ��H,��� ا���Oدة  ا���Aوف  ا�,J% #!ل  و��Pت 

ا��YC�O ا��و��� 	YL ا��S�ZN ا5	6 ا��>�Oة ا'�Qر$� �*dن �rN%ات ا��,�خ.

 hCا!N �$��N �C l�!<��$>�YL أ#� 	�Oور ��Y أ	�/� ا�ONد 	K أ�Y ا

 Yأ� K	 د�ONإ�S ����S`6 ��� ا���d*� 6ن dN)�%ات ا��,�خ  �C	��H, ا

 R,� و	�2ت  ا���!م   K��  ����O�ا ا�2Z!ة   �2���	  Yأ�  K	  .l�!<��ا

 %O+������ت� د��� أ	�/� ا�ONد 	K أ�Y ا��>!�l إ/*�ء <+"� �+%اء ا�ا

ا��>!�l #!ل ا��,�خ وا�>�r% ا�+�:� (MedECC)� و !M	 R�<2	K ا�A+%اء 

.��H,��ا������K ا�K$7 $�ر�!ن آ)�ر ا��,�خ و ا�>�r%ات ا�+�:�� �C ا

�>�r%ات ��  �H+N%��ا  %Q�A��ا  %$%�N  �M ا�>��ون  �7Pا   ��ا5و  �2�<,�وا

ا��,���� وا�+�:��  �C	��H, ا�+O% ا��>!�7M 6$��N 6N .lا ا�">�U �4ل 

 �����N %$%�N 6 ا�ن إ��اد أول<$ �����C COPf &�/!ن ا5ول ¿
fu. ��� ذ

 .fufu م�� �C j%*/ 6<و�� ��:�+�	>!��H #!ل ا�>�r%ات ا��,���� وا

 �Pف إ/*�ء وا��P� j6 إ��ادN ت��������!ا��m ا bA�	 R	 �Nd��

�����ت �ا  ��/�D�  K�cN l�!<��ا  %O+�ا  �C ������وا ����!م   ��,��

 �,� �PN%ا��	و ��:�+�ا�!�!ل إ�� ا5د�� ا������ #!ل ا�>�r%ات ا��,���� وا

    .��,Q!������ت ا�وRm ا

��>�: إ/�P أول درا�� ����� !�> �C %$%�<�K�"N أ) ���Mو#�ا7M (�(ا ا

ا���5   %O+�ا #!ض   Y�*N  �<�ا ا��,�خ  �rN%ات   %�(dN  K� ا'4Qق   ���

.�����*�ا��>!��C ��� �Y"& l ذ�� ا�*!اÑQ ا�2,!��� وا�*%��S وا

أ	�/�  �PNف   ��M%$%�N  %$!HNو  MedECC  �"+*�  6���ا 7Mا  �4ل   K	

 0�� �����ا�ONد 	K أ�Y ا��>!�l إ�� ��N$� ا��C��L ا�+�:�� وا�!�� ا

 Yأ� K	 ��/���� ��K ا��R�<2 ا Ic$أ K"������ت� و�K�� l�C ��/�� ا

HN!$% �����ت �*"Y 	+�<% أو �*"Y [�% 	+�<% و	����2 ا��,�خ وا5ز	� 

.l�!<��ا�+�:�� وآ)�ر �C �M	��H, ا�+O% ا���5 ا

�:�+�زاو$� ا

Y� K � خ %� ن � 6 � 6 � � إ

0�Cا%S ��ار/�و

UfM - خ�,���>*�ري ا	 %�+&



UCLG-MEWA
	��O دو	�ن

�6 &!ر&��ز��

رؤ$� &+��>*� أو[�!

 ,K�M�> 0��	 ,6 داود���ر$��N T!ر, �4ء ��
%�+���� أ!M

Y�r&���& رس ا<�4ي!/ ,��O	 K��#

��r أوزN!رك!N ,ن ا&+!/�ر��%�� 
���ا  ,K�N�*N	��N 0!ر&�ر!�

 $����K ا���L� ,�$�Oن N*!رو	�!
KN�C �%اج, M!ال أ&�ن

�N	% ��ش أ[�, $��!ب &!��ص 

��r أوزN!رك, �Mرون [��� !N

���ا K�N�*N, ��ر ا��$K &!/!ك!�

TN!/!] Y���

   
UCLG-MEWA

Yerebatan Caddesi No:2, 
 

 | 



ا�ONد 	K أ�Y ا��>!�l ود��� 5ول درا�� ����� �K آ)�ر �rN%ات ا��,�خ    

 ���,<�YM أ/� 	�>�� 'دراج ا�K�Q!N ����� �C �C��L و7�Z,N أ�Mاف ا  

Ð�	ا�<���ا  

��,�2ح ����`%�ا��ZOظ ��� ا��C��L وا�>%اث: ا��!ا	Y ا  

ÇEKÜL ��������ن: 	 �C��L�  ا�>O!ل ا��!�� /O! ا

�ن ا�"+%ى ا��&>!ر $!�o ا�*!ار�� Ï�� �/�	أ K�	أ ����	 R	 �����	  

 �:�+� ا�>��ع �2,� ا�>��ون ا�>,�!ي ود��!	���� ا���ن و�2,� ا

IREMCON ~��L���N% ا�+�:� ا��و�� ا��  ا

�+��$� [+�ا UCLG-MEWA ز$�رة  

UCLG ��J,	 0�2 إدارة	ا�>��ع   

���������,UCLG ��J ا �L��L�  ا���� ا���C��L ا

��د�� ��"%�!ن�  ��S ا�H,+!ل ا

�&7���*%وع ا�>,�Y ا �	�<A�  ا�>��ع  ا

fu
e ل!+,Hاث إ�%N %�N�  	�%ض و	

�S�H��"�Zءة ا %>���  	,�C UCLG-MEWA ��J ا��,>�ى وا���%ض ا

�C��L� /�وة رRC ا�!�� #!ل #��$� ا�>%اث ا

  ز$�رة ���$� &�د$"!ي

�>�ا	���  	,>�ى ورش ��Y ا���ن ا

��� 	��O ���$� ا�%`�0 ا��*�رك �C UCLG-MEWA �C إ�H,+!ل����ءات ا    

�P�2!ر$� إ$%ان ا'�4	�� �C ا�H,+!ل �	���  ز$�رة ا��,���D ا

TDBB �&%<��6 ا����ONد ���$�ت ا 0	�A�  ا�>��ع ا���م ا�>��دي ا

ا�>��ون 	R ا5&�د$���

���,����*%وع S!ة ا�L!رة 	K أ�Y ا���Y ا �	�<A�ا�>��ع ا

�+H��  ا5	�C Y ا

UCLG-MEWA ��J,��  ز$�رة ���$� 	%��K ا�"+%ى 

fu
e ة�O<����	6 ا ���,��  ��S ا���Y ا

j�����%$+�ت اNان و��Z� 0	�A�ا��,>�ى ا

 (PFD)���,<�ا�>��ع ا����S ا���!ي ��,>�ى �����ت ا

�C��L�  ا����ر��ت ا���2ة 	Y+S K أ��cء 	,�C UCLG-MEWA ��J ���ق ا

  !�� ��� :T$��<�  &��Lل ��� ا



 �C .UCLG-MEWA ��J,��/ �,M KO	R ��د ��$� 	K ا�,*%ة ا'�+�ر$� 

�"6 	%ة أ�%ى 	o�<A أ�+�ر  Y�,/ �o�D�j7M ا5$�م ا�>� /�C �P,c<O ا

ا'دارات ا�����O وا����Zت ا��!ا7M �C ����mا ا���د.

	!m!ع   ��� ا'�+�ر$�   �,N%*/  K	 ��د   Y&  �C  �&%/ ا��%اء�   6��$  ��&  

 �,2� أن /*"%  /!د   ."�C��L�"ا  �M د���ا �7Pا  ا�Z"%ة ا�����5   .o�<A	

 �$��# ����	) ÇEKÜL أورا���� UCLG �UCLG ��J,�� ����<�ا��C��L ا

 .����mا!��ت ا���������C 6PN &>��� ا�� (�C��L�و��N$� ا�+�:� وا�>%اث ا

وا�>%اث�   �C��L�ا ا��ZOظ ���   Rق وا��H/ N>,�ول ���  ت ��	�2 N  �S

وأ�Mاف   �C��L�ا  ��ذ  �C  ��� ا���ن�   �C��(  ���  �&%$ ا�7ي  وا�>O!ل 

 ��L	6 أ"���. �4وة ��� ذ��� /��م �`%��>�ا	� �C ا�YDZ ا��ا�>,��� ا

 f
 ا��%ن  أ���ل  ا��,�C ��H ���ق ��ول   K	 ��2ة�ا ا����ر��ت   ���

��7M �C �C��Lا ا���د.

 �C زاو$� ا�+�:� 	7M Kا ا���د� $�","S 6%اءة �O~ ���� أ�%اj "ا�ONد 

 ��J,	 �,<ZD� ��,��� ���ا��,�خ.  �rN %�(dN%ات  ا��>!�l" #!ل   Yأ� K	

�UCLG-MEWA إ�� ��h و��  �C	�H,>,� #!ل "	"��rN �OC%ات ا��,�خ 

 ������وا�>"�o 	��"� و�M إ#�ى أو�!$�N,� ا'�>%ا��2�N. /��م �"j7M 6 ا

.�,<H*/6 أ��N أن Y	أ ��� �:�+��C زاو$� ا

ا���د�  7Mا   �C  .�Z�<A	  �,$�	  ��إ  ��#%� ��د   Y&  �C  6"�	  UM7/

 �,$����K�H. د�!/� /��� /J%ة إ�� j7M ا�C �C �� ��� �M �,<Pو�

� ��� ��� t &��!	>%ات �,!ب [%ب ا���س. وY+S أن /+>��  I�	 ��A$ر�<�ا

ا��&>!ر   ����	  6&%+A$  ~�# �ن.  n��  ��إ  6&7�d/ �!ف   �K�H��C  K�

.�P<$/� ���ن ورؤ�	أ �H*/أ K� ن���� K�	ار��� أ!*�$!�o ا

ا���2ة�  ا����ر��ت   ��L	4ت� وأ�����ا ���ء /J%ة �%$�� ��� ' 6&!��/

 KO/ .ة%<Z�وا�" %�L	K ا�5+�ر� و&7�� ا�H*/5 ا�>� �P� �,�S �4ل j7M ا

 Y+�<�	 Yأ� K	 �L�L# �HA� Y���ا  Yا�!/ �UCLG-MEWA ��J,�&

 Rا�%�ا ا���د  /��م   .�P�C $��*!ن   K$7�ا  K������وا  �,<�H,	  �C ا���ن 

وا��*%ون 	K /*%ة UCLG-MEWA ا'�+�ر$�� ا�>� �O<Nث �P�C ا'دارات 

.���O��ا

	��O دو	�ن
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��+�:� j7M %�cON �C ا�,*%ة ا'�+�ر$�. h$�� ام ورق�A<6 ا�N


