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ق اررات وتوصيات المجلس اإلداري الثامن والعشرين
لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية وصندوق التعاون
القرار رقم (28/1م:)1431/

اطل ع ع ععس المال ع ع ععذ اة األم نلع ع ع ع ا ع ع ععنترج اتاكيع ع ع ع النكاع ع ع ع ال ك ع ع ع ع
أل هك الثكا لنكم 1431هع 2010 /م،

ياع ع ع ع

ع ع ععيم ع ع ع ع ا

الم مع ع ع ع ع ع ع ع

وقــرر:

اعتماد نتيجة تحكيم جوائز المنظمة في دورتها الثامنة لعام 1431هـ 2010 /م مع الموافقة على تقديم

الجوائز خالل فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة طبقا للنتيجة التالية:
أوال :جوائز التأليف والتحقيق والترجمة:
 - 1مجـال العمارة:
الاك ج ات ل :

الك كب:

"التفاصيل اإلنشائية التقليدية للعمارة للعمارة العثمانية األثرية"

""Classic Construction Details of Ottoman Monumental Architecture
Mr. Fatin Uluengin, Prof. Dr. Bulent Uluengin, Prof. Dr. Bengu Uluengin

الاك ج الثكيي :

الك كب" :عناصر العمارة التقليدية في دبي"
لدي

–

ل اةاكألات النربي الم دج

 - 2مجـال التخطيط اإلقليمي والعمراني:
الاك ج ات ل :

الك كب" :اسطانبول مهد الحضارة – الذاكرة الجماعية – اإلستمرارية المكانية"

""Istanbul: Cradle of Civilization; Collective Memory, Spatial Continuities

أ . .سير كن أ ز غي ايل يلدألم . ،أاي
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 - 3مجـال الخدمات البلدية والمرافق والبيئة:
الاك ج ات ل :

الك كب"نباتات البيئة المحلية المستخدمة في مشاريع التشجير والزراعة التجميلية بإمارة دبي"
لدي

ل اةاكألات النربي الم دج

–

 - 4مجـال اإلدارة واألنظمة والتشريعات البلدية:
الاك ج ات ل :

الك كب" :رياض القاسمين أو فقه العمران اإلسالمي "
 .اصطف أحمد ن حم ش

ثانيا :جوائز البحث العلمي:
 - 1مجـال العمارة:

الاك ج ات ل :

اب الاك ج

الاك ج الثكيي :
الب ث " :كنوز العمارة العمانية التقليدية"
.ي

بكلنريش.

حسن زيرم – أس كذ النمكألج المشكألك بكلمنهد النكل لله دس ال ك ل يك

 - 2مجـال التخطيط اإلقليمي والعمراني:
الاك ج ات ل  :حاب الاك ج
الاك ج الثكيي :

الب ث" :العولمة والمدينة :دراسة تحليلية لتأثيرات العولمة على المدينة العربية اإلسالمية"
أ . .تكال تكظم بشير الك كي – نض هيئ دأليذ كان بغدا ،

أ . .اصطف

ليل إ راهيم ال بيدم – أس كذ كان بكلمنهد النكل لل طيط ال ضرم

اةقليم – كان بغدا

 - 3مجـال الخدمات البلدية والمرافق والبيئة  :حاب الاك ج
 - 4مجـال اإلدارة واألنظمة والتشريعات البلدية :حاب الاك ج
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ثالثا :جوائز المشروعات والخدمات البلدية:
 - 1مجـال العمارة:

الاك ج ات ل :
المشر ع" :مجمع الخدمـات العامـة"

لديع ال نكين – لع قطعر

الاك ج الثكيي " :المركز الوطني للصقور"
لدي

–

ل اةاكألات النربي الم دج

 - 2مجـال التخطيط اإلقليمي والعمراني:
الاك ج ات ل :

المشر ع" :مشروع التطوير العمراني لمدخل شمال أنقرة"
لدي أيقرج الكبرى– الامه ألي ال رتي

الاك ج ات ل ا رأل:
المشر ع" :إعمار وتطوير شارع المتنبي"
الاك ج الثكيي :

أاكي بغدا – مه ألي النراق

المشر ع" :المخططات االستراتيجية للمدن المصرية "المخطط االستراتيجي لمدينة رشيد
2027م – مثال تطبيقي"

الهيئ النكا لل طيط النمراي  -ازألج اةس كن الم ار ق ال مي النمرايي –
مه ألي اصر النربي

الاك ج الثكيي ا رأل:

المشععر ع" :موبايــل ترافيـ " – شععرت اسععبد إحععدى شععرتكت لديع اسععط ب ك الكبععرى – الامه أليع
ال رتي
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 - 3مجال التحسين والتجميل والتشجير:
الاك ج ات ل :

المشر ع" :حديقة جوكسو"

لدي أيقرج الكبرى – الامه ألي ال رتي

الاك ج الثكيي :

المشر ع " :ط ير سكح انك د الكريد"

الم ب اله دس للنمكألج ال طيط  -أ / .ا مد أيمن أحمد نكش أل
ا ك

اتقصر – مه ألي اصر النربي

 - 4مجـال حماية البيئة والتنمية المستدامة:
الاك ج ات ل :

المشر ع" :اإلدارة المستدامة للنفايات الطبية الصلبة بإمارة دبي"
الاك ج الثكيي :

لدي

 -اةاكألات النربي الم دج

المشر ع" :حديقة موجان"

لدي أيقرج الكبرى – الامه ألي ال رتي

القرار رقم (28/2م:)1431/
اطلس المالذ نل

المي ايي النم اي لكل ان الم م

د ق ال نك ن نن نكم 2009م المن مدج ان

الم كسب القكي ي ،
وقــرر:
الموافقة على الميزانية العمومية للمنظمة وصندوق التعاون عن عام 2009م ،المعتمدة من المحاسب
القانوني والتوصية برفعهما للمؤتمر العام الثاني عشر للمنظمة لإلقرار.
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القرار رقم (28/3م:)1431/

أطلععس المالععذ نل ع المي اييععكت ال قديري ع لكععل اععن الم م ع

ع د ق ال نععك ن لألن ع ام 2010م – 2011م –

2012م.

وقــرر:

الموافقـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الميزانيـــــــــــــــات التقديريـــــــــــــــة ل ـــــــــــــــل المنظمـــــــــــــــة وصـــــــــــــــندوق التعـــــــــــــــاون
لألعوام 2010م – 2011م – 2012م والتوصية برفعها للمؤتمر العام الحادي عشر للمنظمة لإلقرار.
القرار رقم (28/4م:)1431/

اس نرض المالذ اة األم طلب ا ك لديكت إقليم ارارج–الامه ألي ال رتي ،االيضمكم للم م نض ا اشكألتك
وقــرر:

الموافقة على انضمام اتحادبلديات إقليم مرمرة–الجمهورية التركية ،كعضو مشارك في المنظمة اعتبا ار من

عام 2010م.

القرار رقم (28/5م:)1431/
اس نرض المالذ اة األم انترج اتاكي النكا للم م بشأن ضس ض ابط اليضمكم ات ار للم م
كأنضكء اشكألتين،

وقــرر:

الموافقة على اقتراح األمانة العامة للمنظمة بالضوابط الالزمة النضمام األفراد للمنظمة كأعضاء مشاركين
في المنظمة وذل على النحو التالي:

يسمح لألفراد اإلنضمام للمنظمة كأعضاء مشاركين وهم الخبراء والمتخصصون في مجاالت العمارة،

والتخطيط العمراني ،وتحسين وتجميل المدن ،والخدمات البلدية واإلدارة المحلية.

ويشترط لقبول انضمام األفراد لعضوية المنظمة كأعضاء مشاركين أن يكون للفرد المتقدم للعضوية سيرة

ذاتية متميزة في مجال تخصصه مدعمة بالمستندات الرسمية ،وأن يتم ترشيحه من قبل عضو عامل من
أعضاء المنظمة ،أو من إحدى الهيئات العلمية أو الدولية الرسمية والمعترف بها ،باإلضافة إلى

االشتراطات الواردة في النظام األساسي للمنظمة لألعضاء المشاركين.
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القرار رقم (28/6م:)1431/
يوصي المجلس اإلداري بتفويض األمانة العامة للمنظمة اإلستفادة من كافة خبرات الهيئات واألفراد المتوفرة
في العواصم والمدن اإلسالمية والتي لها عالقة بتنمية العمل البلدي وتطويره.

القرار رقم (28/7م:)1431/
يوصــي المجلــس اإلداري بتفــويض األمانــة العامــة للمنظمــة اإلســتفادة مــن كافــة خبـرات األمنــاء والمحــافظين
ورؤساء البلديات السابقين والمتقاعدين ومن في حكمهم في العواصم والمدن اإلسالمية في أنشطة المنظمة

وفعالياتها.

وقد أعلن رئيس المجلس إختتام أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس اإلداري لمنظمة العواصم والمدن

اإلسالمية وصندوق التعاون بفضل هللا سبحانه وتعالى في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم اإلثنين

الثالث من شهر جمادى األخرة 1431هـ الموافق السابع عشر من شهر مايو 2010م.
وهللا ولي التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،
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