
  

 المدني للتسجيل الوطنية المنظمة في المسؤولين وكبار لرؤساء األول االجتماع

(NOCR)  

 اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء للدول

2013 بريل أ  51-51   

 

 طهران، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 

 البيان الختامي 

 في المسؤولين وكبار لرؤساء األول االجتماعشاركنا في  (NOCR) المدني للتسجيل الوطنية المنظمات عن ممثلون نحن،

 الجمهورية طهران، في عقد الذي، اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء للدول (NOCR)  المدني للتسجيل الوطنية المنظمة

 ,3152 أبريل 51-51 من الفترة خالل اإليرانية  اإلسالمية

 

 في الحيوية األحداث تسجيل وفرض المدني السجل تغطية لتعزيز األولوية عطيي أن ينبغي عضو بلد كل أن على نأكد

 ،المحدد الوقت

 

 وثائق، سكانية دقيقة إنتاج إحصاءاتأساس و ل العمود الفقرييتشك من شأنه  فعال مدنيتسجيل  نظام تخطيط وتصميم أهمية ندرك

 ،والتجارة والمالية والصحة والتعليمالضمان االجتماعي و العمل مثل تطبيقات الحكومة اإللكترونية لعديد منا ، دمجآمنةهوية 

 على أن تطبيق هذه األنظمة أمر في غاية األهمية، دنأكأهمية وجود تشريع شامل يغطي جميع جوانب التسجيل المدني و ندرك

 

، ويسمح ديوطني فر على رقم تعريفمبني مدني مركزي ويعمل بالحاسوب رورة االنتقال المنهجي نحو نظام تسجيل على ض نؤكد

 بشكل فعال، اإللكترونيةبالتمتع بالخدمات للمواطنين 

 

 المواطنين مع نظام التسجيل المدني،اوين نعبيانات لربط ودمج اإلسالمي  التعاونالبلدان األعضاء في منظمة  ندعوا

 

في نظام  ندمجالذكية ، والتي ت الوطنية تطوير وتصميم بطاقة الهويةعلى اإلسالمي  التعاونالبلدان األعضاء في منظمة  عنشج

خدام التكنولوجيا القياسية، مع على أهمية است ط الضوءونسلها وظائفهيل حياة المواطنين نظرا لتعدد التسجيل المدني، كأداة فعالة لتس

وظائف عبر الحدود بين الهيل األمنية الالزمة في تصميم البطاقات الذكية وتوقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف لتسالتدابيرأخذ 

 اإلسالمي في المستقبل، التعاونالبلدان األعضاء في منظمة 

 

مرحلة مختلفة من عملية التسجيل المدني وبالتالي األولويات واالحتياجات قد ب يمراإلسالمي  التعاونبأن كل بلد عضو في منظمة  قرن

 ،من بلد إلى آخرتختلف 

 

 



اإلسالمي، وذلك بهدف زيادة  التعاونعبر البلدان األعضاء في منظمة  (PPP) القطاعين العام والخاصأهمية الشراكات بين  ندرك

 ، ما بين الدول الألعضاء في التعاون التقني

 

من خالل الزيارات  تبادل التجارب خصوصا في إعطاء األولوية لتسجيل غير المواطنين، و والتنسيقأهمية زيادة التعاون  ندرك

 ،تسجيل مدني فعال اإلسالمي في هيكلة نظام التعاونالدراسية وإنجاز مشاريع مشتركة مع البلدان األعضاء في منظمة 

 

اإلسالمي فيما  التعاونقدرات البلدان األعضاء في منظمة تصميم وتوزيع استبيان، بهدف تقييم احتياجات ومن مركز أنقرة  طلبن

 جيل المدني والشروع في برنامج بناء القدرات والتدريب استنادا إلى تحليل الردود على االستبيانات،يتعلق بنظام التس

 

 إلى مركز أنقرة من أجل تسهيل التواصل الفعال، 

  

 توفيرالتعاون اإلسالمي، بالتعاون مع البلدان األعضاء في منظمة ،و إلكترونية في مقرها من مركز أنقرة إستضافة بوابة  طلبن

، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات واألبحاث والتدابير التي تتخذها البلدان األعضاء، البوابة اإللكترونية هذه محتويات

لسجل المدني خبراء انشاء قاعدة بيانات عن المشاريع الجارية وكذلك إ واللوائح ، المالمح القطرية ومعلوماتالمنشورات والقوانين 

 اإلسالمي،التعاون  خبراء التسجيل المدني في الدول األعضاء في منظمةلتسهيل التواصل بين 

مؤسسات أنها تسهيل التنسيق الفعال بين اإلسالمي، من ش التعاونتسجيل المدني تحت مظلة منظمة بإنشاء منظمة دولية لل نوصي

 .إلسالميا التعاونالسجل المدني للبلدان األعضاء في منظمة 

 

 .التعاون اإلسالميلمنظمة  القادم ذا الصلة مركز أنقرة اتخاذ تدابير لتأييد البيان الختامي في االجتماع الوزاري من طلبن

 

 طهران، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 3152ابريل  51-51

 

 


