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جدول أعمال المؤتمر العام الثالث عشر
لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية
م
1

الموضوع
تلقى المؤتمر العام بخاال
إطا

الكا ر ظيمااال انا اان اوافقا خـامم الرـرميا الشـرن يا يلاى

"برنــامخ خــامم الرــرميا الشــرن يا لــدعم صــموم المــدن ال

( )200.000.000مـــا تل م يـــون مو

أمرنكـــل له اااا الوا ا عظ ل ااعيال ن ااموم الم ااعن

تقر ر األااى العاا يك أىكي ظفعالاا

الم مم خ ل الف رة اااياك اىعقاام الماؤتمر العاام

الفلس اايا ا بم ااا ُيع اااك نا ا اىها يل ااى الو ااموم ف ااا ظجا ا اله م ااا
ظانن ايان.

2

ـ ينية" ظاي مااام اغلا

الو ااهاوىا ا ااك ال هو ااع

الثاىا يكر للم مم بالعانم العظح فا شهر جماام اخخارة 1431ه ا  /اااوو 2010م
ظح ااى اىعق ااام الما اؤتمر الع ااام الثالا اث يك اار للم مما ا بالعان اام المقعنا ا "ا ا ا الم راا ا "

فا شهر شوال 1434ها  /نغ مغر 2013م.
3

تون ااا الم لا ا

ا ما

قر المازاىاا ا العموااا ا لنا ا ا ااك الم مما ا
ال ان اال ظالعك اار ك با ا ا

4

تون ااا الم لا ا

ا ما

ال ان اال ظالعك اار ك با ا ق ار المازاىاا ا ال قعور ا ا لنا ا ا ااك الم مما ا

5

إي مام الق ار

6

إي مام تمعوع العم بالق ار

ظن عظ ال عاظن لأليوام 2010م2011 ،م2012 ،م.

ظن عظ ال عاظن يك األيوام2013 :م2014 ،م2015 ،م.
قال (29/9م )1434/الوام يك الم ل

"إىكاء جائزة ألفض خعا الن رظىا " تقعاها إحع يلعيا

ا ما

ال انل ظالعكر ك بكأن

العوانال ظالمعن ا ن اا .

قال (29/10م )1434/الوام يك الم ل

ا ما

ال انل

ظالعكر ك بكأن تمعوع إيفاء أيضاء الم مم اك العظل األق ىموا اك تسعوع انش اركا

الس و للم مم ظن عظ ال عاظن.
7

ا ابع الق ار
اعال

8

قال (29/11م )1434/الوام يك الم ل

اك ل انش راكا

اي مام ق ار ا

ظتوناا

ا ما

ال انل ظالعكر ك بكأن

الم أخرة المس حق يلى بعض أيضاء الم مم .
الم ل

ا ما

ال انل ظالعكر ك للم مم ظن عظ ال عاظن.
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9

تقر اار ا ابعا ا ن ااعام أيض اااء الم مما ا ل شا ا اركا

ظن عظ ال عاظن.

السا ا و المسا ا حق لنا ا ا ااك الم مما ا

 10تحعوااع اوعااون ال ااعظة العلماا العظلاا الحاميا يكاار المواااحغ للمااؤتمر العااام ال ارباال يكاار
للم مم يام 2016م.

 11تلقااا اغااا

يكر ظالم ال

ان ضاااف فعالاااا
ا ما

الم مما ظتحعوااع ا ااان ظ اااان اىعقااام المااؤتمر العااام ال ارباال

الث ثاك ظالحام ظالث ثاك ظالثاىا ظالث ثاك.

 12اى خاب أااك يام الم مم .
 13ال ون ااا يز ااامة ي ااعم أيض اااء ا ما
ال مام األنانا للم مم .

 14اى خاب أيضاء الم ل

ا ما

الم خغ اااك إل ااى  23يضا اواع ظيل ااى تع ااعو

لا ا ف ااا

للم مم ظلو عظ ال عاظن للف رة 2013م – 2016م.

 15يرض تنر ال نعامة العك و  /يغاع الارحمك ياك حماوم الساما – حما

– ئاا

ا لا

إما ة جمعاا ا الع ااون المغاش اار (اس االما أفر قا ااا ن ااابقاع) ظ لا ا بقا ااام كا ا يان اام أظ اعو ا ا
إن اا ي سما أحع شوا يها الرئاسا بانام تنر مااع ظتقاعو اعر ى ا اتا فاا األيماال الخار ا
ظاسايعة المسلماك.

 16إق ا ار توناااا

ال ااعظة العلما ا العظلا ا الحامي ا يكاار ال ااا ُيقااع

الثالث يكر للم مم بع وان "تكر عا

اواااحغ للمااؤتمر العااام

حماي الغائ  :اك أج ت ما اس عاا ".

 17إق ار اغام ة أااى العانم المقعن ل قعيال اعاا يائا اس عام يلى أن

2

إن اا .

