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  عشر الثانيالمؤتمر العام  قرارات وتوصيات

 لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية
 

 (:1431ع /1/12قرار رقم )ال

المتت تمر  اض تتع استترضرا المتت تمر ت رألتتر االعاتت  الضعلتت  لأمشطمتت  إتتن ااهتتخرلع لفارع اتلتتع اتت   ال رتتر  لتتع  تتين ا
ااض تع  المت تمر لحرت   علرملورألت  الررييت ب  بعلضعصتم  اا تر  م2007هتت 1428لأمشطم  إتعم  الحع ي إهرالضعم 
  .قختتر دلل   الدلحتت بعلضعصم  م 2010هت م 1431إعم  لأمشطم  الثعاي إهرالضعم 

 :ررـوقـ

المبذولــة مــت اةمانــة العامــة لدمنظمــة لقيــادة معــالي الم نــد  عمــر عبــد    عــت تقــديرج لد  ــود اإلعــرا 
أهداف ا وتطوير أنشطت ا وبما يعود لالفائدة  لما يحقق ب اةداء معدالت افي رفع  قاضي أميت عام المنظمة

 .اإلسالميةالمدن العواصم و  عدى
 

 (:1431ع /2/12قرار رقم )ال
الستتعبا لالضهتترألن أمشطمتت  لصتتشدلت الرضتتعل  ل المرأستتين اا ارألتتينإأتت  قتتراراو لتوصتتيعو اطأتتا المتت تمر الضتتعم 

لالثتتعلن لالضهتترألن المشض تتتد  تتي الضعصتتم  الدلحتت  إتتتعم  م،2009   هتتت1430إتتتعم  المشض تتد  تتي الضعصتتم  قتتع ا 
 م.2010هت   1431

 :ررـوقـ
التعاون  وصندوق لدمنظمة والعشريت  والثامت السالع والعشريتاعتماد قرارات وتوصيات الم دسيت اإلدارييت 

 والعمل لموجب ا.
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 (:1431ع /3/12قرار رقم )ال
إتتتتن المرأتتتت   ألنالصتتتتع ر ( 1430م 27 3  لرقتتتتم (1430م 27 2رقتتتتم   ألنال تتتترار إأتتتت  الضتتتتعم اطأتتتتا المتتتت تمر 

 الثتتعلن اا اري إتتن المرأتت   الصتتع ر (1431م 28 2 لأمشطمتت  لإأتت  ال تترار رقتتم  لالضهتترألن الستتعبا اا اري 
لكل لن المشطمت  لصتشدلت الرضتعل  إتن  الميزاايعو الضمولي  ال ضأي بعلموا    إأ  ال عضي  لأمشطم   لالضهرألن
  . ل عاوايا المحعسبلن  م المضرمد 2009 م ل2008 ل م2007ااإوام 

 :ررـوقـ
 م2009 م ل2008م ل2007ة لكل مت المنظمة وصندوق التعاون لألعواملفعديالعمومية االميزانيات  اعتماد

 

 (:1431ع /4/12قرار رقم )ال
 هترألن لأمشطمت لالض الثتعلنالمرأ  اا اري ( الصع ر إن 1431م 28 3رقم   ال رارإأ   مالم تمر الضعاطأا 

 ألإتتتتتتتتتتتتتتتوام لالر ديرألتتتتتتتتتتتتتتت  لكتتتتتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتتتتتن المشطمتتتتتتتتتتتتتتت  لصتتتتتتتتتتتتتتتشدلت الرضتتتتتتتتتتتتتتتعل   عوبعلموا  تتتتتتتتتتتتتتت  إأتتتتتتتتتتتتتتت  الميزاايتتتتتتتتتتتتتتت
 .م2012 ل م2011 ل م2010

 :ررـوقـ
م 2012 و م2011 و م2010عــوام لألالميزانيــات التقديريــة لكــل مــت المنظمــة وصــندوق التعــاون  اعتمــاد

 والعمل لموجب ا.
 (:1431/ ع5/21)قرار رقم ال

( الصع ر إن المرأ  اا اري السعبا لالضهترألن لأمشطمت  1430م 27 9 تمر الضعم إأ  ال رار رقم  اطأا الم
بعلموا    إأت  ا  تسترمر االعات  الضعلت  لأمشطمت  إأت  حتء ااإ تعد ييتر لستد ي ابترراهعتلم بستدا هع ط  تع  

ل  االبرراهعو حر  ترمكن م( الصع ر إن المرأ  اا اري الثعلء لالضهرألن لالخعص بردل 23 14لأ رار رقم  
 المشطم  لن تح يق اهدا لع لالو عد بعلرزالعتلع.

 :ررـوقـ
 .تقديم الشكر لكافة اةعضاء المسدديت الشتراكات م -1
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الســنوية حــا اةعضــاء المتــعخريت عــت ســداد اشــتراكات م  عدــىتســتمر اةمانــة العامــة لدمنظمــة  -2
 ر عت الم دس اإلداري الثالا والعشريت.م( الصاد14/23طبقًا لدقرار رقم )ومطالبت م لسدادها 

 

 (:1431ع /6/12قرار رقم )ال
 الحع يتت  إهتتر  الدلليتت  الشتتدل  الضأميتت  لوضتتو  ااريتتعر إأتت  ل ررحتتعو االعاتت  الضعلتت  حتتو الضتتعم اطأتتا المتت تمر 
 .م2013إعم لأمشطم   إهر الثعلءلأم تمر الضعم المصعح   

 :ررـوقـ
كعنـوان لدنـدوة العدميـة الدوليـة  ئة مـت أجـل تنميـة مسـتدامة""تشريعات حماية البياختيار موضوع 
 .م2013عشر لدمنظمة عام  الثالاالمصاحبة لدمؤتمر العام  الحادية عشرة

 

 :(1431/ع 12/ 7قرار رقم )ال
 المتتت تمراو الضعلتتت  ال اسر تتتع   احتتتد تتتي اطأتتتا المتتت تمر الضتتتعم إأتتت  ري تتت  بضتتتأل الضواصتتتم لالمتتتد  ااإ تتتعد 

 : يلعال ع ل  المرعل  اا ارأل  
 :ررـوقـ
وافق المؤتمر العام الثاني عشر لاإلجماع عدى عقد المؤتمر العام الثالا عشر في العاصمة المقدسـة  -أ

"مكة المكرمة" است الة لددعوة المقدمة مت أمانة العاصمة المقدسـة وتقـديم الشـكر ل ـا عدـى دعوت ـا 
مدينــة جــدة و العــام العاصــمة ط ــران  فــي استضــافة المــؤتمر العــام الثالــا عشــر، ؤمــا يشــكر المــؤتمر

 مدينـــــة حمـــــه عدـــــى دعـــــوت م الستضـــــافة المـــــؤتمر العـــــام الثالـــــا عشـــــر والتنـــــا   لصـــــال  و 
 مكة المكرمة.

وافق المؤتمر العام عدى عقـد الـدورة التاسـعة والعشـريت لدم دـس اإلداري لدمنظمـة وصـندوق التعـاون  - 
ة الحضرية لدعاصمة الرباط وتقديم الشكر ل ا في العاصمة الرباط است الة لددعوة المقدمة مت ال ماع

عدــى دعوت ــا فــي استضــافة الم دــس اإلداري التاســع والعشــريت، ؤمــا يشــكر المــؤتمر العــام العاصــمة 
ط ران ومدينة اسطنبو  ومدينـة حمـه عدـى دعـوت م الستضـافة الم دـس اإلداري التاسـع والعشـريت 

 والتنا   لصال  العاصمة الرباط.
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لتحديــد الموعــد المناســ  لعقــد المــؤتمر العــام المنظمــة لــءجراء االتصــاالت الال مــة  تفــويأ أمــيت عــام -ج
أميت عام المنظمـة ججـراء االتصـاالت الثالا عشر والم دس اإلداري التاسع والعشريت، وأيضًا تفويأ 

 الم دس اإلداري الثالثيت لدمنظمة.في استضافة  والتنسيق مع اةعضاء الراغبيتالال مة 
 

 :(1431/ع 8/12) قرار رقمال

 لض تتوأل لأرربتتي  إأتت   راستت  االعاتت  الضعلتت  لأمشطمتت  ل عامتت  طأ تتعو ااإ تتعد الضتتعلأين  الضتتعم اطأتتا المتت تمر
 م(2013 – م2010الموا تق   (هتت1434 –هتت 1431لأ رتر  لتن   المرأ  اا اري لأمشطم  لصتشدلت الرضتعل  

 شخ ق إأيلم لضعيير لبرلط الرربي .لالأذين ت

 :ررـوقـ

م 2010هـ الموافق 1434 -هـ 1431خا  أعضاء الم دس اإلداري لدمنظمة وصندوق التعاون لدفترة )انت
 :وهم ؤما يدي م(2013 –

 –دمشــق  –دبــي  –الخرطــوم  –ال يــزة  –جــدة  –تــونس  –أنقــرة  –اإلســكندرية  –اســطنبو   –أبــو يبــي 
 –مســق   –ؤوااللمبــور   –اهرة القــ –عمــان  –ط ــران  -طــرابدس )ليبيــا(  –الريــا   –الربــاط  –الدوحــة 
 نواكشوط.  -المنامة 

ــــــدائميت: مكــــــة المكرمــــــة  ــــــس اإلداري مــــــت اةعضــــــاء ال ــــــورة  –وبــــــذلن يتكــــــون الم د   –المدينــــــة المن
 أميت عام المنظمة، لاإلضافة جلى اةعضاء المنتخبيت. –القد  الشريف 

 (:1431ع /9/12رقم ) القرار

رلو  الري ي ذللع لضعلي الملشدس  إمر إ د هللا قعضي  ي س يل ر تا إأ  الالثعاي إهر اطأا الم تمر الضعم 
 لحكيم  للع ا   الدلراو السعب  .بأ  المشطم  لل يع ته الشعجح  ا

 :ررـوقـ
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ــــجعــــادة انتخــــا  معــــالي الم ن ــــر عبـــد  ـ ــــامًا لدمنظمـــ د / عمـ ــــرة دـة لقاضـــي أمينــــًا عـ  -هــــ 1431)فتـ
، مع تقديم الشكر له عدى ج ودج التي بذل ا في سبيل رفع شـعن م(2013 –م 2010)الموافق  (هـ1434

 المنظمة وتطويرها خال  الفترة السالقة.

 (:1431ع /10/12رقم ) القرار
 

 دللتتتت   أستتتتخين   المحأتتتتيلييتتتتل ل ار  الحكتتتتم  عم لكأمتتتت  ستتتتضع   الستتتتيد  لتتتتع   يشتتتتيمبضتتتتد ا  استتتترما المتتتت تمر الضتتتت
 تتترا االتتتر الواقتتتا لالروستتتا االستتتريخعاي لالصتتتأ   تتتي الرضعلتتتل لتتتا للتتتع ابتتتعر نليتتته لتتتن سيعستتت  نستتتراايل  تتتي 

 المررمتتتتا التتتتدللي لقتتتتراراو الهتتتترإي  الدلليتتتت  لال صتتتتل  تتتتين المتتتتد  ال أستتتتخيشي  لاتختتتتع  الضديتتتتد لتتتتن ااجتتتتراداو 
 الم دستتتتت  الرتتتتتي تلتتتتتدغ نلتتتتت  ت رألتتتتته اارا ال أستتتتتخيشي  لتلريتتتتتر ا شتتتتتعد الهتتتتتضب ال أستتتتتخيشي لتلوألتتتتتد المديشتتتتت  

 .الهرألف" ال دس"
 :ررـقـو 

 الشــريف ومدينــةرفــأ ؤافــة اإلجــراءات اإلســرائيدية الســابق أؤرهــا والتعكيــد عدــى جســالمية وعروبــة القــد  
 الخديل وسائر المدن الفدسطينية. 

 .العالميلدتراث  ودعم مبادرة تس يل مدينة الخديل والمدن الفدسطينية التاريخية عدى قائمة اليونسكو
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لاسر تع    أديت   م2010هتت  1431إتعم  الدلح بعلضعصم  لأمشطم   الثعاي إهرمشعس   ااض ع  الم تمر الضعم ب
 لالر تتتتتتتدير إهتتتتتتتر لأمشطمتتتتتتت  قتتتتتتترر نرستتتتتتتع   رقيتتتتتتتعو الهتتتتتتتكر  الثتتتتتتتعاي تتتتتتتت  المتتتتتتت تمر الضتتتتتتتعم  ل ضعليعتتتتتتتته، الدلحتتتتتتت 
 يل لن: نل 

 حضرة صاح  السمو الشيخ حمد بت خديفة آ  ثاني، أمـير دولـة قطـر. -1

 .رئيس م دس الو راء و ير الخارجية، حمد بت جاسم بت جبر آ  ثاني معالي الشيخ -2

 .، و ير البددية والتخطي  العمرانيبت خديفة بت عبد العزيز آ  ثاني تالرحم عبدسعادة الشيخ/  -3

 سعادة الم ند / محمد أحمد السيد، مدير بددية الدوحة. -4

 



 ن الرحيمحمبسم هللا الر     

                          عشر  الثانيالمؤتمر العام 
 لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية

 م2010مايو  20-18 /هـ 1431 اآلخرةجمادى  6-4 الدوحـة،
 General Conference th21OICC  

Doha, 18-20 May 2010 (4-6 Jumada II 1431 H) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

6 

 

 لفضــل   ســبحانه وتعــالى لدمنظمــة  عشــر الثــانيالعــام  المــؤتمروقــد أعدــت رئــيس المــؤتمر اختتــام أعمــا  
هــ الموافـق 1431اآلخـرة مـت شـ ر جمـادى  السـاد  الخميسيوم  ي رمت الثانية عشر في تمام الساعة 

 م.2010مايو العشرون مت ش ر 
 و  ولـي التوفيـق،،

 ،،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالميت


