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 توصيات الندوة العلمية الدولية التاسعة
 لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية

 

العمــع علــى تحأيــا أمانــات وللــديات العواصــم والمــدن اإلســالمية للتحــوت ولــى البلديــة االلكترونيــة  وت ــجي    -1
 على اإلستأادة من خدماتها. المواطنين 

لكترونيـة  تكـون مهمتهـا و ـ  رة فـ  تطبيـا البلديـة اال لهـم خبـت كيع لجنة من بين أعضاء المنظمة واللـيين  -2
 وستراتيجية للتواصع الرقم  بين بلديات المدن اإلسالمية.خطة  

متابعة تجارب مدن وعواصم الدوت المتقدمـة لخدمـة المجتمـ  فـ  اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت    -3
 والحكومة االلكترونية. 

تـــدريت وتأهيـــع المـــومأين العـــاملين بهـــا  للتحـــوت والتعامـــع مـــ  نظـــم البلـــديات حـــع أعضـــاء المنظمـــة علـــى   -4
 الت  تعوق تنأيي ذلك.االلكترونية  والعمع على حع المعوقات  

" GISالتأكيد على  رورة وسراع أمانات وللديات العواصم والمدن األعضاء بتطبيا نظـم المعلومـات الجارافيـة " -5
 ات التخطيط العمران  للوصوت ولى النتائج الخدمية االلكترونية المطلولة.واستخدام التكنولوجيا ف  أعم 

 ــرورة وتخــاذ اإلجــراءات الالتمــة إلســتكمات ادخــات قواعــد البيانــات الهامــة مــن قبــع أمانــات وللــديات العواصــم  -6
لداعمــة والعمــع علــى ســن الت ــريعات القانونيــة ااألعضــاء لتقــديم اكبــر قــدر مــن الخــدمات للجمهــور   والمــدن 
 االلكترونية الحكومية بين الجمهور والبلدية. للمامالت 

 دعوة أعضاء المنظمة ولى وعادة هندسة الخدمات بما يتناست م  متطلبات التحوت ولى النظم االلكترونية. -7
دعوة أعضاء المنظمة ولى القيام بعرض دوري حوت التحـديات التـ  تواجههـا فـ  تأعيـع وتطـوير نظـم البلـديات  -8

والمـتتمرات االلكترونية ووسائع وسبع عالجها  وذلك من خالت وجتماعات المجـال  اإلداريـة والنـدوات العلميـة  
 للمنظمة.العامة  

البلديـة االلكترونيـة والمعـدة  قيام األمانة العامة للمنظمة بن ر البحوث المتخصصة والدراسـات والتطبيقـات عـن -9
 مة على شبكة االنترنت.قبع أعضائها وذلك على موق  المنظمن  
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دعــوة أعضــاء المنظمــة ولــى اإلهتمــام بتبــادت النمــاذم الناجحــة للبرمجيــات المرــتخدمة فــ  ودارة م ــروعات  -10
االلكترونيــة والبلــديات االلكترونيــة وتبــادت الخبــرات والايــارات والدراســات الم ــتراة فيمــا بــين البلــديات  البلــديات 
 المجات. االخرى ف  هيا 

أهمية قيام أعضاء المنظمة بدور فاعع ف  تثقيف مجتمعاتها وصـناع القـرار فيهـا  والتعريـه بأهميـة وسـتخدام  -11
االتصتالت والمعلومات ف  النهوض بالمجتم   وذلك عن طريا عقد الندوات وورش العمع وغيرهـا مـن وسـائع  
 التوعية. 

ديات حتــى تــتمكن مــن تحقيــا ميــة المــوارد المحليــة للبلــاالهتمــام بدراســة مصــادر التمويــع المحلــ  وتخطــيط وتن -12
 وتنأيي م روعاتها.أهدافها  

 

 


