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 المؤتمـر العـام الحـادي عشـر  قرارات وتوصيات

  لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية
 

 (:1428/ ع1/11قرار رقم )ال
استعرض المؤتمر تقرير األمانة العامةة لممظممةة  ةن طنهة تإا ازنتاااتإةا لةتر الاتةرن مةا اةين انعقةا  المةؤتمر 

  2004/ هةةة1425 ةةا   الةةة اامةةاااع العرايةةة المت ةة ن  –م يظةةة  اةة  لممظممةةة الةةقد  قةة   ةة   العاشةةرالعةةا  
التمإوايةةةة  –بالعاصةةةمة طنقةةةرن   2007هةةةة/1428لممظممةةةة  ةةةا   ال ةةةا د  هةةةرالمةةةؤتمر العةةةا  احتةةةن انعقةةةا  

 ، التركية
 :ررـوقـ

المبذولــة مــت اةمانــة العامـة لدمنظمــة اقيــاده معــال  الم نــد  عمــر عبــد    عــت تقــديره لد  ــود اإلعـرا 
طار تحقيـ  أهـداف ا وتيـو ر معدالت اةداء االمنظمة ف  إلدمض  قدما ف  رفع  قاض  أميت عام المنظمة

 .أعضاء المنظمةالمدن العواصم و  أنشيت ا وبما يعود االفائده عدى
 

 (:1428/ ع2/11قرار رقم )ال
االعهةرين  الخامسممظممة اصظ اق التعاان ل المتمسين اا اايين من قراااع اتوصياع اطمع المؤتمر العا  

هةةة / 1428 ةةا   بالعاصةةمة طنقةةرنالمظعقةة   العهةةريناالسةةا و ا   2005هةةة / 1425 بالعاصةةمة صةةظعا المظعقةة  
2007،  

 :ررـوقـ
والعشـر ت لدمنظمـة ولدـندو   والسـاد والعــشر ت  الخـام اعتماد قرارات وتوصيات الم دسيت اإلدار يت 

 التعاون، والعمل اموجب ا.
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 (:1428/ ع3/11قرار رقم )ال

 ين ةةةةةن المتمسةةةةة ينالصةةةةةا ا  (1428 /6/26(،  1426 /5/25اقةةةةةم   ينالقةةةةةراا  مةةةةةن العةةةةةا  اطمةةةةةع المةةةةةؤتمر 
لكة  مةن  الميزانيةاع العموميةة الاعميةةلممظممةة بالموا قةة  مةن  االسا و االعهرين االعهرين الخامس يناا ااي

  . لقانون ا الم اسبمن   ، المعتم ن2006  ،2005 ، 2004 األ وا المظممة اصظ اق التعاان  ن 
 :ررـوقـ

ــــــــاد ــــــــات  اعتم ــــــــة االميزاني ــــــــلالعمومي ــــــــاون ل عــــــــوام فعدي ــــــــة وصــــــــندو  التع ــــــــت المنظم ــــــــل م  ة لك
 .م2006م، 2005م، 2004

 
 (: 1428/ ع4/11قرار رقم ) ال

االعهةةةرين  السةةةا والمتمةةةس اا ااد ( الصةةةا ا  ةةةن 1428 /7/26اقةةةم   القةةةراا مةةةن   المةةةؤتمر العةةةااطمةةةع 
 أل ةةةةةةةةةةوا  لالتق يريةةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن المظممةةةةةةةةةةة اصةةةةةةةةةةظ اق التعةةةةةةةةةةاان  اعبالموا قةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن الميزانيةةةةةةةةةة لممظممةةةةةةةةةة
2007 ، 2008 ، 2009 . 

 :ررـوقـ
ــة لكــل مــت المنظمــة وصــندو  التعــاون  اعتمــاد  م2009 ،م2008 ،م2007عــوام ل الميزانيــات التقدير 

 والعمل اموجب ا.
 
 (:1428/ ع5/11)قرار رقم ال

( الصةةةا ا  ةةةن المتمةةةس اا ااد الخةةةامس االعهةةةرين 1426 /5/25اطمةةةع المةةةؤتمر العةةةا   مةةةن القةةةراا اقةةةم  
ممظممة بالموا قة  من طن تستمر األمانة العامة لممظممة    حث األ ضةا  المتةرلرين  ةن سة ا  اشةترا اتإم ل

 ( الصةةةا ا  ةةةن المتمةةةس اا ااد الشالةةةث االعهةةةرين االخةةةا  14/23ام ةةةالمتإم بسةةة ا ها طمقةةةار لمقةةةراا اقةةةم  
 اتإا.بت الة االشترا اع حتن تتمكن المظممة من ت قيق طه ا إا االو ا  بالتزام

 :ررـوقـ
أن تستمر اةمانة العامة لدمنظمة ف  حث اةعضاء المتأخر ت عـت سـداد ارـتراهات م وميـالبت م اسـدادها 

 م( الدادر عت الم د  اإلداري الثالث والعشر ت.14/23طبقًا لدقرار رقم )
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 (:1428/ ع6/11قرار رقم )ال
 العاشةةةرن ال اليةةةة الظةةة ان العمميةةةة موضةةةو  تيةةةااال  مةةةن مقترحةةةاع األمانةةةة العامةةةة حةةةورالعةةةا  اطمةةةع المةةةؤتمر 

 ، 2010 ا  لممظممة   هر الشان لممؤتمر العا  المصاحمة 
 :ررـوقـ

 هعنـوان لدنـدوه العدميـة "مدادر التمو ل المحد  وتخييط وتنمية المـوارد المحديـة لدبدـديات"اختيار موضوع 
 .م2010ة عام عشر لدمنظم الثان المداحبة لدمؤتمر العام  العارره الدولية

 

 : (1428/ ع11/ 7قرار رقم )ال
اطمةةةةع المةةةةؤتمر العةةةةا   مةةةةن اومةةةةة بعةةةةا العواصةةةةم االمةةةة ن األ ضةةةةا  استضةةةةا ة طحةةةة  المتةةةةالس اا اايةةةةة طا 

 –نتاميظةةةا  –نوا هةةةو   –الخرطةةةو   ةةة  طحةةة  العواصةةةم االمةةة ن ااسةةةتمية التاليةةةة  المةةةؤتمراع العامةةةة القا مةةةة 
 كااان.  –  ن  –نيقوسيا 

 :ررـوقـ
رــ ر العواصــم والمــدن اإلســالمية التــ  أ ــدت رضبت ــا فــ  استضــافة أحــد الم ــال  اإلدار ــة أو المــؤتمرات 

الراضبـة والتنسـي  مـع اةعضـاء تفو ض أميت عام المنظمة اإجراء االتداالت الالزمـة العامة القادمة، مع 
مــة مــع تحديــد م ان ــا فــ  استضــافة إحــدى فعاليــات المنظمــة القادمــة مــت م ــال  إدار ــة أو مــؤتمرات عا

 وزمان انعقادها.
 

 : (1428/ع8/11قرار رقم )ال
 مةةن  ااسةةة األمانةةة العامةةة لممظممةةة لقاامةةة طممةةاع األ ضةةا  العةةاممين لمترشةةي  لعضةةوية  العةةا  اطمةةع المةةؤتمر

 المتمس اا ااد لممظممة اصظ اق التعاان االمقين تظ مق  ميإم معايير اشرا  الترشي ،

 :ررـوقـ
خا  أعضاء الم د  اإلداري لدفتره السااقة لعضو ة الم د  اإلداري لدمنظمة وصندو  التعاون إعاده انت

 :وهم م(2010 –م 2007المواف  هـ 1431 -هـ 1428)  لدفتره

 –دمشــ   –د ــ   –الخرطــوم  –ال يــزه  –جــده  –تــون   –أنقــره  –اإلســ ندر ة  –اســينبو   –أ ــو يبــ  
 –الكو ـ   –كوااللمبـور   –القـاهره  –عمـان  –ط ـران  –طنيـا  – صـنعاء –الر ـا   –الرباط  –الدوحة 
 –القـد  الشـر    –المدينـة المنـوره  –ااإلضافة إلى اةعضاء الدائميت م ـة الم رمـة  المنامة. –مسقط 

 أميت عام المنظمة.
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 (:1428/ع9/11قرار رقم )ال
 مةر  مة  هللا قاضة   ة  سةمي  ا عةة  /اطمع المؤتمر العا  العاشةر  مةن التإةو  التة  يمةقلإا معةال  المإظة و
 شرن المظممة القيا ته الظاج ة ال كيمة لإا لتر ال اااع السابقة،

 :ررـوقـ
ـــال  الم ن ـــإعـــاده انتخـــا  مع ــد  ـ ـــر عب ـــره )  د / عمـ ـــة لدفتـ ـــامًا لدمنظمـ ـــًا عـ  -هـــ 1428قاضــ  أمين

 م(2010 –م 2007المواف  هـ 1431
 

 (:8142/ع10/11قرار رقم )ال
ال ةا د الت  ُ ق ع مصةاحمة لممةؤتمر العةا   التاسعةاطمع المؤتمر العا   من توصياع الظ ان العممية ال الية 

تةةررير تقظيةةاع االتصةةاالع االمعمومةةاع  مةةن ت ةةوير الخةة ماع المم  ةةة ن ةةو ال كومةةة لممظممةةة بعظةةوان    هةةر
  ،االلكترانية

 و قـرر الموافقة عدى التوصيات التالية:
لدتحــو  إلــى البدديــة االلكترونيــة،  ى تحفيــز أمانــات وبدــديات العواصــم والمــدن اإلســالميةالعمــل عدــ -1

 وتش يع المواطنيت عدى االستفاده مت خدمات ا.
تكــون  والدــذيت ل ــم خبــره فــ  تيبيــ  البدديــة االلكترونيــة، تشــ يل ل نــة مــت  ــيت أعضــاء المنظمــة -2

 ات المدن اإلسالمية.لدتواصل الرقم   يت  ددي إستراتي يةم مت ا وضع خية 
اسـتخدام تكنولوجيـا المعدومـات فـ  خدمـة الم تمـع لمتااعة ت ـار  مـدن وعواصـم الـدو  المتقدمـة  -3

 .، والح ومة االلكترونيةواالتداالت
ــل المــويفيت العــامديت   ــا، لدتحــو  والتعامــل مــع نظــم  -4 ــدر ل وتأهي ــى ت حــث أعضــاء المنظمــة عد

 معوقات الت  تعو  تنفيذ ذلك.البدديات االلكترونية، والعمل عدى حل ال

نظــم المعدومــات  تيبيــ   العواصــم والمــدن اةعضــاءضــروره إســراع أمانــات وبدــديات عدــى  التأهيــد -5
الخدميـة  التخييط العمران  لدوصو  إلـى النتـائ  أعما " واستخدام التكنولوجيا ف  GIS" ال غرافية

 االلكترونية الميدوبة.
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مـت قبـل أمانـات وبدـديات  سـتكما  إدخـا  قواعـد البيانـات ال امـةضروره اتخاذ اإلجراءات الالزمة ال -6

لتقـديم أهبـر قـدر مـت الخـدمات لد م ـور. والعمـل عدـى سـت التشـر عات  العواصم والمـدن اةعضـاء

 القانونية الداعمة لدمعامالت االلكترونية الح ومية  يت ال م ور والبددية.

 ا يتناســـل مـــع متيدبـــات التحـــو  إلـــى إعـــاده هندســـة الخـــدمات امـــ إلـــىأعضـــاء المنظمـــة دعـــوه  -7

 النظم االلكترونية.

ف  تفعيل وتيو ر نظم   احو  التحديات الت  تواج  القيام اعر  دوري  إلىأعضاء المنظمة  دعوه -8

والنــدوات ائل وســبل عالج ــا، وذلــك خــال  اجتماعــات الم ــال  اإلدار ــة وســو البدــديات االلكترونيــة 

 .والمؤتمرات العامة لدمنظمةالعدمية 

ـــة العامـــة لدمنظمـــة  نشـــر البحـــو  المتخددـــة  -9 ـــة قيـــام اةمان والدراســـات والتيبيقـــات عـــت البددي

 عدى رب ة االنترن . وذلك عدى موقع المنظمةمت قبل أعضائ ا  االلكترونية والمعده

ــات المســتخدمة فــ  إداره  -10 ــاذم الناجحــة لدبرم ي ــاد  النم ــام  تب ــى االهتم ــة إل دعــوه أعضــاء المنظم

وتبـاد  الخبـرات والز ـارات والدراسـات المشـتركة فيمـا  ـيت البدـديات يات االلكترونيـة مشروعات البدـد

 االلكترونية والبدديات اةخرى ف  هذا الم ا .

والتعر ــ   وصــناع القــرار في ــا، أهميــة قيــام أعضــاء المنظمــة  ــدور فاعــل فــ  تثقيــ  م تمعات ــا -11

، وذلــك عــت طر ــ  عقــد النــدوات معت والمعدومــات فــ  الن ــو  اــالم تاأهميــة اســتخدام االتدــاال

 وورش العمل وضيرها مت وسائل التوعية.

االهتمام  دراسة مدادر التمو ل المحد  وتخييط وتنمية الموارد المحدية لدبدديات حتـى تـتم ت مـت  -12

 تحقي  أهداف ا وتنفيذ مشروعات ا.
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 :(1428/ ع11/11قرار رقم )ال

ااستضةا ة ام  ةة   2007هة/ 1428 ا   بالعاصمة طنقرنممظممة ل ال ا د  هربمظاسمة انعقا  المؤتمر العا  
 إن المؤتمر العا  ال ةا د  هةر لممظممةة قةرا لاسةار ارقيةاع الهةكر االتقة ير للةن كة   لاعالياته، طنقرن الكمرى 

 -من 
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نه وتعالى ف  افضل   سبحاوقد أعدت رئي  المؤتمر اختتام أعما  المؤتمر العام الحادي عشر لدمنظمة 
هـ المواف  العشرون 1428مت مساء يوم اةربعاء الخام  مت ر ر جمادى الثانية  العاررهتمام الساعة 

 م.2007مت ر ر يونيو 
 

 و  ولـ  التوفيـ ،،

 ،،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالميت

 ،،حمد هلل ر  العالميت
  


