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 المنتدى اإلقلیمي للمدن الوسیطة في منطقة الشرق األوسط و غرب أسیا
"الالعب الرئیسي في التنمیة المستدامة: المدن الوسیطة"  

 
 تركیا ،نافشھیر / 2017سبتمبر  21-22

 
 جدول األعمال

 2017،أیلول 20األربعاء 

  المساء  وصول المشاركین

 2017،أیلول 21الخمیس 

التسجیل   09:30-09:00 

 جلسة اإلفتتاح

 UCLG-MEWA األمین العام لمنظمة  محمد دومان، -
 رئیس بلدیة نافیشھیرحسن أونفر،  -
  UCLG  منتدى المدن الوسیطة في منظمةبلدیة شفشاون و رئیس، انيفیسالمحمد  -
 UCLG نائب األمین العام لمنظمة ز، یإیمیلیا سا -
 ، رئیس جامعة حجي بكتاش ولي نفشھیرالبروفیسور مزھر بالي -
 UCLG-MEWA  رئیسة بلدیة غازي عنتاب، رئیسة منظمةفاطمة شاھین،  -
 UCLG ، رئیس منظمة SALGAرئیس منظمة باركس تاو،  -
 والي مدینة نافیشھیرإلھامي أكتاش،  -

 
 
 

 
 

10:30-09:30 

 10:30-10:45 إستراحة 

 جلسة تعریفیة حول المدن الوسیطة

 UCLG-MEWA األمین العام لمنظمة  محمد دومان،  :رئیس الجلسة

 :المتحدثون

بالمدن  مقدمة و تعریف"، UCLGمنسقة منتدى المدن الوسیطة في منظمة  فردوس أوسیدھوم، •
 "الوسیطة

 GOLD IV”المدن الوسیطة في تقریر “، UCLGنائب األمین العام لمنظمة ز، یإیمیلیا سا •
 "مدینة نافشھیر كنموذج للمدن الوسیطة"رئیس بلدیة نافشھیر، حسن أونفر،  •

 
 
 

12:00 - 10:45 

 12:00 - 14:00 الغداء

 
 إدارة الھجرة في المدن الوسیطة: جلسة موضوعیة

 
 )من الریف إلى الحضر(الھجرة الداخلیة  -
 )الھجرة األجنبیة(الھجرة الدولیة  -
 المدن الوسیطة كمناطق تخزین -
 

 UCLG-MEWA ، رئیس إتحاد بلدیات الضنیة، الرئیس المشارك لمنظمة محمد سعدیة: رئیس الجلسة
 ، جامعة إسطنبولیوسف أدیقوزیل دكتور: المتحدث الرئیسي

 
 :المتحدثون

 رئیس جامعة حجي بكتاش ولي نفشھیر مزھر باليبروفیسور  -

 
 
 
 

15:30 - 14:00 
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 رئیس بلدیة كیلیس، حسن كارا -
 عضو مجلس بلدیة طرابلسخالد تدموري،  -
 الكبرىبلدیة إربد رئیس قسم العالقات الدولیة، حسن العكور،  -

 15:30-15:45 إستراحة

 
 الشاملة مساھمة المدن المتوسطة في التنمیة الوطنیة: جلسة موضوعیة

 
 النواحي المحلیة، الوطنیة و الدولیة: توفیر الحوافز -
 تعزیز المدن الوسیطة من أجل توزیع متوازن للثروات -
 تعزیز المدن الوسیطة من أجل تطویر مرونة إقتصادیة -
 

 UCLG-MEWA ، المنسق العام لمنظمة سالم كوركماز : رئیس الجلسة
 كلیة كابادوكیا للتدریب المھني، رئیس مجلس األمناء   ألیف أالتلي، :المتحدث الرئیسي

 
 :المتحدثون

 CEMR األمین العام لمنظمة  فریدریك فالیر، •
 و تركیا  الشرق األوسطفي منطقة  FMDV منظمة  ممثل أوموت أروغلو، •
 UCLG-MEWAرئیس بلدیة جیبزى، أمین صندوق منظمة عدنان كوشكار،  •
  )ATO(منظمة المدن العربیة ، االمین العام، أحمد الصبیح •

 

 
 

 
 
 

17:15 - 15:45 

 18:00 - 20:00 العشاء

 20:00 - 21:30 برنامج ثقافي

2017،أیلول 22، الجمعة  

 المدن الوسیطة ذات العالمات المسجلة: جلسة موضوعیة

 زیادة ملكیة المدن الوسیطة من قبل ساكنیھا  -
 بناء حس اإلنتماء في المدن الوسیطة -
 العالمات المسجلة الجیدة في المدن الوسیطةممارسات  -

 WALD ، مدیر أكادیمیة ھولیا ألبر: رئیس الجلسة
 جامعة إسطنبول تجارة البروفیسور مراد قاسم أوغلو،: المتحدث الرئیسي

 :المتحدثون
 خبیرة اإلدارات المحلیةدكتور ھیجران حمزة تشالیكیاي،  •
 رئیسة بلدیة أورالسیبال أویار،  •
 رئیس بلدیة أورغوبفخري یلدز،  •
 أكادیربلدیة رئیس  ،صالح ملوكي •

 
 
 
 
 

10:15 - 09:00 

 10:15 - 10:30 إستراحة 

 توطین أھداف التنمیة المستدامة في المدن الوسیطة: جلسة موضوعیة
 زیادة التوعیة حول التنمیة المستدامة في المدن الوسیطة -
 زیادة القدرات في المدن الوسیطة -
 موقع مثالي لضمان اإلستدامةالمدن الوسیطة في  -

 
 و رئیس بلدیة شفشاونUCLG  رئیس منتدى المدن الوسیطة في منظمة ،السفیاني محمد: رئیس الجلسة

 
 
 
 
 
 

11:45 - 10:30 



 

3  14.09.2017 

 
     

 

 

 

 

 ، جامعة لییداجوسیب ماریا لوب تورنة: المتحدث الرئیسي
 : المتحدثون

 رئیس قسم البیئة و التنمیة المستدامة -وزارة التنمیة دكتور عزت أري، •
 األمین العام إلتحاد البلدیات التركیة جونجور،خیرالدین  •
 AUDI منظمة -مدیرة التخطیط الحضري و التنمیة المستدامة  نھا التیناي، •
 رئیس إتحاد جمعیات المواطنین األتراك نجاتي بینیجي، •

 جلسة الختام

 للمدن الوسیطة UCLG-MEWA إعالن منظمة 

 مالحظات ختامیة

 ، رئیس بلدیة أودینةسناباه تورينادینا  -
 UCLG-MEWA رئیسة بلدیة غازي عنتاب، رئیسة منظمةفاطمة شاھین،  -
 UCLG  رئیس منتدى المدن الوسیطة في منظمة ،السفیانيمحمد  -
 UCLG-MEWA  األمین العام لمنظمة محمد دومان، -
 رئیس بلدیة نافیشھیرحسن أونفر،  -

 

 

 

 

12:15 - 11:45 

 12:15 - 12:30 من الفندقمغادرة المشاركین 

 12:30 - 14:15 الغداء

 14:15 - 16:45 برنامج إجتماعي


