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ق اررات وتوصيات الدورة الثالثين للمجلس اإلداري
لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية وصندوق التعاون
القرار رقم (30/1م:)1436/

اطلع المللعع ىلع تقريعر امانةعا المناعا ىعن ةة ع ا وفمنليعن

المنظمعا خعل الفتعر اعنبين اةمقعند المععمتمر

المنم الثنلث ى ر بنلمنصما المقدسعا ماةعا المةراعام  -المملكعا المرييعا السعمةد ا ىعنم 1434ه ع 2013 /م
وحت ع اةمقععند المللععع اادا ل للمنظمععا وصععندوا التمععنو الثلثععين بمدينععا قةةيععن  -اللمهة يععا الترةيععا ىععنم
1436هع 2015 /م.
وقــرر:

اإلع ـ ار عــن تقــدلرج للج ـود المبذولــة مــن اةمانــة العامــة للمنظمــة لقيــادة معــال أمــين عــام المنظمــة
الم ندس /عمر عبد هللا قاض للمض قدما ف رفع معـدتت اةدا لالمنظمـة فـ ر ـار ت قيـا أهـداف ا

وتطوير أنشطت ا وبما يعود لالفائدة على العواصم والمدن أعضا المنظمة.
القرار رقم (30/2م:)1436/

اطل المللع ىل الميزاةيا الممةايا الفمليا لكل ان المنظما وصندوا التمنو ىن ىنم 2013م الممتمد
ان المحنسب القنةةةي.
وقــرر:

الموافقة على الميزانية العمومية الفعلية لكل من المنظمة وصندوق التعاون عن عام 2013م ،المعتمـدة
من الم اسب القانون والتوصية برفع ما للمؤتمر العام الرالع عشر للمنظمة لإلقرار.

القرار رقم (30/3م:)1436/

اطل المللع ىل الميزاةيا الممةايا الفمليا لكل ان المنظما وصندوا التمنو ىن ىنم 2014م الممتمد
ان المحنسب القنةةةي.

وقــرر:

الموافقة على الميزانية العمومية الفعلية لكل من المنظمة وصندوق التعاون عن عام 2014م ،المعتمـدة
من الم اسب القانون والتوصية برفع ما للمؤتمر العام الرالع عشر للمنظمة لإلقرار.
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القرار رقم (30/4م:)1436/
اسععتمر

الملل ععع اادا ل طل ععب اةم ععمنم ادين ععا ط ععةلكرم  -دول ععا فلسع ع ين ،االةم ععمنم لمم ععةيا المنظم ععا

كممة ىنال.
وقــرر:
الموافقــة علــى انضــمام مدلن ـة ــولكرم عض ـوا عــامال ف ـ المنظمــة اعتبــار مــن العــام 1436ه ــ الموافــا
2015م.
القرار رقم (30/5م:)1436/
اسععتمر

المللععع اادا ل طلععب اةمععمنم ادينععا اععن اول  -جمهة يععا الفلنععين ،االةمععمنم لممععةيا المنظمععا

كممة اراقب.
وقــرر:
الموافقــة علــى انضــمام مدلنــة مــاراوي عض ـوا مراقبــا ف ـ المنظمــة اعتبــار مــن العــام 1435هـــ الموافــا
2014م.
القرار رقم (30/6م:)1436/
اطلع المللعع اادا ل ىلع اععةةر امانةعا المناعا ب ععع اتنبمعا سعداد ةىمععنال المنظمعا للوعتراكن
المسععتحقا لكععل اععن المنظمععا وصععندوا التمععنو طنقععن للق ع ار

السععنةيا

قععم 27/9م )1430/الصععند ىععن المللععع

اادا ل السععنب والم ععرين للمنظمععا بنلمةافقععا ىل ع ة تسععتمر امانةععا المناععا للمنظمععا فععي حععث امىمععنال
المتعخرين ىن سداد اوتراكنتهم وا نلنتهم بسدادهن.
وقــرر:
تقديم الشكر ةعضا المنظمة مسددي اشتراكات م السنوية ،ويطلب من اةعضـا المتـريرين عـن السـداد
العمل على تسدلد اشتراكات م بقاً للقرار رقم (13/7ع  )1434/الصادر عن المؤتمر العام الثالث عشر
لشرن معالجة مشكلة اتشتراكات المتريرة المست قة على لعض أعضا المنظمة.
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القرار رقم (30/7م:)1436/
اسععتمر

المللععع اادا ل اععةةر امانةععا المناععا ب ععع تمديععد مىفععنال ةىمععنال المنظمععا اععن الععدو امقععل ةمعةا

ان تسديد االوتراكن

السنةيا للمنظما وصندوا التمنو .

وقرر:
تمدلد رعفا العواصم والمدن اةعضـا فـ المنظمـة مـن الـدول اةقـل نمـوا يسـب تصـني

منظمـة اةمـم

المت دة والغير قادرين على تسدلد اشـتراكات المنظمـة مـن سـداد اتشـتراكات السـنوية لمـدة ثـالس سـنوات
بد ا من العام 2016م مع اةيذ ف اتعتبار ما يطـ أر مـن تغييـر علـى قائمـة الـدول اةقـل نمـوا مـن قبـل
منظمة اةمم المت دة.
القرار رقم (30/8م:)1436/
اطل المللع ىل خ نب بلد ا طه ار المتممن اقتراحهن مة نال للنا للملنلع النلد ا مىمنال المنظما
وةظ ار م بمض امة

ا المقترحا لللنا هي ان صميم ىمل النلد ن

ان صميم ىمل امانةا المناا للمنظما ةمن ةةه يتمن

والحةةان

المحليا والنمض اآلخر

ا النظنم امسنسي للمنظما فقد قر :

عدم قبول المقترح لألسبا الموض ة ف دلباجـة القـرار مـع تقـديم الشـكر لبلديـة

ـران علـى اهتمام ـا

لشؤون المنظمة.
القرار رقم (30/9م:)1436/
ى ععر
ةة

ى ععدد ا ععن ةىم ععنال الملل ععع اقت ارح ععن

ح ععة ورع ع ةس ععنليب جدي ععد لت ععةير اىم ععن المنظم ععا و ي ععند

تهن وللتمنو بين ةىمنال المنظما.

ويوص المجلس لرن يقوم اةعضـا أصـ ا هـذج المقتريـات ببلورت ـا مـع يطوات ـا التنفيذيـة المقتريـة
وتقديم ا لألمانة العامة للمنظمة لتقوم بدورها لعرض ا على المجلس اإلداري ف اجتماعاته القادمة.
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القرار رقم (30/10م:)1436/
بمننس ععنا اةمق ععند ال ععدو الثلث ععين للملل ععع اادا ل لمنظم ععا المةاص ععم والم ععد ااس ععلايا وص ععندوا التم ععنو
بمدينع ععا قةةيع ععن  -اللمهة يع ععا الترةيع ععا ىع ععنم 1436ه ع عع2015 /م واستمع ععنفا بلد ع ععا قةةيع ععن الكنع ععر لفمنلينتع ععه،
فإ المللع اادا ل للمنظما قر م سن برقين

ال ةر والتقدير مل ةل ان:

 -1فخامة الرئيس /رجب يب أردوغان  -رئيس الجم ورية التركية.
 -2دولة رئيس الوز ار  /أيمد داوود أوغلو  -رئيس وز ار الجم ورية التركية.
 -3معال السيد /اهر أكيورك  -أمين بلدية قونيا الكبرى.
وهللا ول التوفيــــــا،،،،،
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