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 الدورة الثالثين للمجلس اإلداري وتوصيات قرارات 

 وصندوق التعاون  لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية
 

 (:6314/م1/30القرار رقم )
المععمتمر ند نبين اةمقعالفتعر  اع خعل  المنظمعاوفمنليعن   تقريعر امانةعا المناعا ىعن ةة ع اطلع  المللعع ىلع  ا

م 2013 / هعع1434 ىعنم المملكعا المرييعا السعمةد ا -المقدسعا ماةعا المةراعام بنلمنصما ى ر  الثنلثالمنم 
ىععنم  اللمهة يععا الترةيععا - قةةيععنبمدينععا  الثلثععينالمللععع اادا ل للمنظمععا وصععندوا التمععنو   داةمقععنحتعع  و 

 .م2015هع / 1436
 :ررـوقـ

ــدلرج للج ــ اإلعــرا  ــادة معــال  ودعــن تق ــة العامــة للمنظمــة لقي ــة مــن اةمان أمــين عــام المنظمــة  المبذول
معـدتت اةدا  لالمنظمـة فـ  ر ـار ت قيـا أهـداف ا الم ندس/ عمر عبد هللا قاض  للمض  قدما ف  رفع 

 .أعضا  المنظمةالمدن العواصم و  وتطوير أنشطت ا وبما يعود لالفائدة على
 

 (:6314/م2/03القرار رقم )
م الممتمد  2013لمنظما وصندوا التمنو  ىن ىنم لكل ان االفمليا مللع ىل  الميزاةيا الممةايا ال طل ا

 .ان المحنسب القنةةةي
 :ررـوقـ

م، المعتمـدة 2013الفعلية لكل من المنظمة وصندوق التعاون عن عام الموافقة على الميزانية العمومية 
 عشر للمنظمة لإلقرار. الرالعر العام ا للمؤتممبرفع من الم اسب القانون  والتوصية 

 
 (:6314/م3/30القرار رقم )

م الممتمد  2014لمنظما وصندوا التمنو  ىن ىنم لكل ان ا الفمليا طل  المللع ىل  الميزاةيا الممةاياا
 .ان المحنسب القنةةةي

 :ررـوقـ
م، المعتمـدة 2014عن عام صندوق التعاون ظمة و لمنالفعلية لكل من االموافقة على الميزانية العمومية 

 عشر للمنظمة لإلقرار. الرالعا للمؤتمر العام ممن الم اسب القانون  والتوصية برفع 
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 (:6314/م4/30القرار رقم )
االةمعععمنم لممعععةيا المنظمعععا  ،دولعععا فلسععع ين -طلعععب اةمعععمنم ادينعععا طعععةلكرم  المللعععع اادا ل  اسعععتمر 

 .مة ىنالكم
 :ررـوقـ

الموافــا  ـهــ1436عضــوا عــامال فــ  المنظمــة اعتبــار مــن العــام   ــولكرمة مدلنــلــى انضــمام الموافقــة ع
 م.2015

 

 (:6314/م5/30القرار رقم )
االةمععمنم لممععةيا المنظمععا  جمهة يععا الفلنععين، -طلععب اةمععمنم ادينععا اععن اول  المللععع اادا ل  اسععتمر 

  .اراقبمة كم
 :ررـوقـ

ــار مــن العــام نظمــة اعفــ  الم مراقبــا عضــوا مــاراوي مدلنــة الموافقــة علــى انضــمام  هـــ الموافــا 1435تب
 م.2014

 

 (:3614/م6/30القرار رقم )
ىلع  اععةةر  امانةعا المناعا ب ععع  اتنبمعا سعداد ةىمععنال المنظمعا للوعتراكن  السععنةيا  المللعع اادا ل اطلع  

المللعععع ( الصعععند  ىعععن 1430م/9/27المسعععتحقا لكعععل اعععن المنظمعععا وصعععندوا التمعععنو  طنقعععن للقعععرا   قعععم  
ين للمنظمعععا بنلمةافقعععا ىلععع  ة  تسعععتمر امانةعععا المناعععا للمنظمعععا فعععي حعععث امىمعععنال اادا ل السعععنب  والم عععر 

 .المتعخرين ىن سداد اوتراكنتهم وا نلنتهم بسدادهن
 :وقــرر

تقديم الشكر ةعضا  المنظمة مسددي اشتراكات م السنوية، ويطلب من اةعضـا  المتـريرين عـن السـداد 
الصادر عن المؤتمر العام الثالث عشر ( 1434ع /7/13)سدلد اشتراكات م  بقًا للقرار رقم العمل على ت

 معالجة مشكلة اتشتراكات المتريرة المست قة على لعض أعضا  المنظمة.لشرن 
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 :(6143م/7/30القرار رقم )

لععدو  امقععل ةمععةا اسععتمر  المللععع اادا ل اععةةر  امانةععا المناععا ب ععع  تمديععد مىفععنال ةىمععنال المنظمععا اععن ا
 .للمنظما وصندوا التمنو   اان تسديد االوتراكن  السنةي

 وقرر:

اةمـم منظمـة تمدلد رعفا  العواصم والمدن اةعضـا  فـ  المنظمـة مـن الـدول اةقـل نمـوا يسـب تصـني  
لمـدة ثـالس سـنوات اتشـتراكات السـنوية سـداد مـن  والغير قادرين على تسدلد اشـتراكات المنظمـةالمت دة 

م مع اةيذ ف  اتعتبار ما يطـرأ مـن تغييـر علـى قائمـة الـدول اةقـل نمـوا مـن قبـل 2016 ا من العام بد
 منظمة اةمم المت دة.

 

 :(6143م/8/30القرار رقم )

 ىل  خ نب بلد ا طهرا  المتممن اقتراحهن مة نال للنا للملنلع النلد ا مىمنال المنظما اطل  المللع

رحا لللنا هي ان صميم ىمل النلد ن  والحةةان  المحليا والنمض اآلخر وةظرا م  بمض امة  ا المقت
 ان صميم ىمل امانةا المناا للمنظما ةمن ةةه يتمن   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.

 

 :(6143م/9/30القرار رقم )

ىعععر  ىعععدد اعععن ةىمعععنال المللعععع اقتراحعععن  حعععة  ورععع  ةسعععنليب جديعععد  لت عععةير اىمعععن  المنظمعععا و يعععند  
 ةة  تهن وللتمنو  بين ةىمنال المنظما.

ويوص  المجلس لرن يقوم اةعضـا  أصـ ا  هـذج المقتريـات ببلورت ـا مـع يطوات ـا التنفيذيـة المقتريـة 
 .للمنظمة لتقوم بدورها لعرض ا على المجلس اإلداري ف  اجتماعاته القادمة وتقديم ا لألمانة العامة
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 :(6143م/10/30القرار رقم )

  الععععدو   الثلثععععين للمللععععع اادا ل لمنظمععععا المةاصععععم والمععععد  ااسععععلايا وصععععندوا التمععععنو  بمننسععععنا اةمقععععند 
 لفمنلينتعععععه،  الكنعععععر   قةةيعععععن بلد عععععام واستمعععععنفا 2015هعععععع/ 1436ىعععععنم  اللمهة يعععععا الترةيعععععا - قةةيعععععنبمدينعععععا 

 للمنظما قر  م سن  برقين  ال ةر والتقدير مل  ةل ان: المللع اادا ل فإ  
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 وهللا ول  التوفيــــــا،،،،،

 


