HOOFDLIJNEN PROGRAMMA

CONGRES DOELEN

 Consolideren van samenwerking tussen steden en lokale
overheden wereldwijd met nadruk op de lokale overheden in Afrika;

 Beoordelen van de vooruitgang, bestuderen van uitdagingen en
bespreken van doeltreffende strategiën met betrekking tot de
toekomstige campagnes en programma´s en de levering van ICLEI
diensten;

 Beoordelen van de door lokale overheden geboekte vooruitgang
op het vlak van het implementeren van de Millenium
Ontwikkelingsdoelen en het Plan van Implementatie van de 2002
VN Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg;

 Verstrekken van een platform voor interactie tussen ICLEI leden,
lokale overheden en VN organisaties, overheden,
financieringsinstituten, donors, bedrijven, NGOs en andere
partners die voor lokale duurzaamheid werken.
“Doordat het congres in Afrika gehouden wordt, komen alle deelnemers
in contact met zowel de rijkdommen als de enorme uitdagingen van dit
continent. Deze feiten leggen de grondbasis voor de nodige creativiteit
om concrete programma´s en implementatiestrategiën, die invloed
hebben op het behoud van onze planeet en de verbetering van de
levenskwaliteit van de mensen, te creëeren en te overhandigen."
Nomaindia Mfeketo - Uitvoerend Burgemeester van Kaapstad
ICLEI International Training Centre (ITC)
Leopoldring 3, 79098 Freiburg, Duitsland
Tel: +49-761 / 36892-20 · Fax: +49-761 / 36892-29
world.congress@iclei.org · www.iclei.org/worldcongress2006








Thema´s
Agenda 21 – Beter Bestuur voor het opbouwen van Duurzame
Gemeentes en Steden
Bescherming van het Klimaat
Duurzaam Water Beheer en Management
Bescherming van Biodiversiteit
Management Instrumenten voor Duurzaamheid
Duurzaam en Groen Inkopen

Cross-Cutting Onderwerpen

Leniging van Armoede

Geslacht en Duurzaamheid

Training en Competentie-opbouw





Speciale Elementen & Uitwisselingsfora
Kaapstad Bezoeken
Pre- en Post-congres excursies geïntegreerd in het programma
Interactieve Tentoonstelling
Netwerken met Experts en Partners
LOGISTIEKE INFORMATIE
Congres Talen: Engels, Spaans, Frans en
Koreaans of Japans (afhangende van het aantal inschrijvingen)
Inschrijven: Registratieformulieren kunt u vinden op:
www.iclei.org/worldcongress2006 vanaf 1 maart 2005.
Vergroening van het Wereld Congres: Het 2006 ICLEI Wereld
Congres wordt zo georganiseerd dat er zo weinig mogelijk natuurlijke
bronnen worden gebruikt, vervuild of vernield.

