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 عشر الثالثالمؤتمر العام جدول أعمال 
 العواصم والمدن اإلسالميةلمنظمة 

 

 الموضوع م
يلاى  خـامم الرـرميا الشـرن يااوافقا  ن بخاال  الكا ر ظيمااال انا  اا تلقى المؤتمر العام 1

ظاي مااام اغلاا  " برنــامخ خــامم الرــرميا الشــرن يا لــدعم صــموم المــدن ال   ــ ينية" إطاا  
لهااااا الوااا عظ  لاااعيال ناااموم المااااعن  أمرنكـــل ( مـــا تل م يـــون مو  200.000.000)

اوىا  ااااك ال هو اااع واااموم فاااا ظجااا  اله ماااا  الواااهُيعااااك نااا اىها يلاااى البماااا الفلسااايا ا  
 .ظانن ايان

الف رة اااياك اىعقاام الماؤتمر العاام  خ لالم مم  ظفعالاا   تقر ر األااى  العاا  يك أىكي  2
م 2010 اااوو / هاا1431جماام  اخخارة فا شهر  للم مم  بالعانم  العظح  الثاىا يكر

  "ا اااا  الم رااااا " المقعناااا  بالعاناااام للم مماااا   ث يكاااارالثالااااؤتمر العااااام الماااا ماىعقاااااح ااااى ظ 
 .م2013ها / نغ مغر 1434شوال فا شهر 

لم مماااا  العمواااااا  لناااا  اااااك ا المازاىااااا  ا قر باااا ال اناااال ظالعكاااار ك تونااااا  الم لاااا  ا ما    3
 .م2012م، 2011م، 2010اظن لأليوام ظن عظ  ال ع

المازاىااااا  ال قعور اااا  لناااا  اااااك الم مماااا   باااا قرا ال اناااال ظالعكاااار ك تونااااا  الم لاااا  ا ما    4
 .م2015، م2014م، 2013ظن عظ  ال عاظن يك األيوام: 

ظالعكر ك بكأن  ال انل( الوام  يك الم ل  ا ما   1434/م9/29 قال )إي مام القرا   5
 .تقعاها إحع  يلعيا  العوانال ظالمعن ا ن اا  "جائزة ألفض  خعا  الن رظىا إىكاء "

( الوام  يك الم ل  ا ما   ال انل 1434م/10/29القرا   قال )العم  بتمعوع  إي مام 6
كا  ظالعكر ك بكأن تمعوع إيفاء أيضاء الم مم  اك العظل األق  ىموا اك تسعوع انش را

 .الس و   للم مم  ظن عظ  ال عاظن 
ظالعكر ك بكأن  ال انل( الوام  يك الم ل  ا ما   1434م/11/29القرا   قال )ا ابع   7

 .اعال   اك ل  انش راكا  الم أخرة المس حق  يلى بعض أيضاء الم مم 
 .اي مام قرا ا  ظتوناا  الم ل  ا ما   ال انل ظالعكر ك للم مم  ظن عظ  ال عاظن  8

 بسم هللا الرمحن الرحيم
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  ماااا الم ملناااا  اااااك  ا  الساااا و   المساااا حق كشااا راتقر ااار ا ابعاااا  نااااعام أيضاااااء الم مماااا  ل  9
      . ظن عظ  ال عاظن 

مياا  يكاار المواااحغ  للمااؤتمر العااام الراباال يكاار   العظلااا  الحاتحعوااع اوعااون ال ااعظة العلمااا 10
 .م2016يام  للم مم 

 الراباالالمااؤتمر العااام ظتحعوااع ا ااان ظ اااان اىعقااام فعالاااا  الم مماا    ان ضااافتلقااا  اغااا   11
 .الث ثاك ظالثاىا ظالث ثاكظالحام  ظ  ثاكالث الم ال  ا ما    ظ  يكر

  .اى خاب أااك يام الم مم  12
يضاااواع ظيلاااى تعاااعو   لااا  فاااا  23ا ما   الم  خغااااك إلاااى ز اااامة ياااعم أيضااااء ال وناااا  ي 13

 .ال مام األنانا للم مم 
 .م2016 –م 2013اى خاب أيضاء الم ل  ا ما   للم مم  ظلو عظ  ال عاظن للف رة  14
 ئاا  ا لا   – حما     –تنر ال نعامة العك و / يغاع الارحمك ياك حماوم الساما  يرض  15

غاشااار )اسااالما أفر قااااا ناااابقاع( ظ لااا  بقااااام كااا  يانااام  أظ اعو ااا  إما ة جمعاااا  العاااون الم
إن اا  ي سما  أحع شوا يها الرئاسا  بانام  تنر مااع ظتقاعوراع  ى ا اتا  فاا األيماال الخار ا  

 .ظاسايعة المسلماك
توناااا  ال ااعظة العلمااا  العظلااا  الحامياا  يكاار ال ااا ُيقااع  اواااحغ  للمااؤتمر العااام إقاارا   16

 ."تكر عا  حماي  الغائ : اك أج  ت ما  اس عاا الثالث يكر للم مم  بع وان "
 .مقعن  ل قعيال اعاا  يائا اس عام يلى أن  إن اا اغام ة أااى  العانم  الإقرا   17

 
 

 
 
 
 


