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 الثالث عشر المؤتمـر العـام  قرارات وتوصيات

 لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية

 

 (:1434ع /1/13قرار رقم )ال

 تلىىىىم   ىىىى    خــــالم النــــرميي الشــــر  يي وتفقىىىى  بخىىىى مش تموىىىى   متنىىىى   ت    ىىىى    تلقىىىىم تمرىىىىاتر  تم ىىىى  

( مـاتت  200.000.000) بلى  متت رى   " برنامج خالم النرميي الشر  يي لدعم صمول المدن ال لسطينية"

ُي ى   كى  اه  تلىم تمصىرو  فى  م ى  برى  مهذت تمص دم  مدت  صرو  تمرد  تمفلسىي      أمر ك  مليون لوالر

فى  تيىوي  متوكى   تمب ىم تم    ى     ى  تمهجر ت تمصه وا      تم هويد مت ك  ي   متكو   ج  ت تمصى  

يىىى ت تم  ق ىىى  مر ىىى ل تموىىى ي م  يىىى ت توم ىىىد تمكه  ىىى   مهىىىذل تمرىىىد  برىىى  فىىى  جمىىىو صىىى  ا  متجد ىىىد متوكىىى     

م  يىىىى ت    مجىىىى  مت ق ىىىى    ىىىى ل تمصىىىى   تمصىىىى   متيىىىىوي  متوكىىىى   تمروىىىى ف  م  ت ىىىى  تمخىىىىد  ت تمصىىىى    

 .متم  ل ر   مت   ر ت  

 :ررـوقـ

 تكليف األمانة العامة للمنظمة بإرسال برقية شكر وتقدير إلى خـالم النـرميي الشـر  يي الملـد عبـد   بـي

 علـىمكرمتـ  لـدعم صـمول المـدن ال لسـطينية و  علـىملـد المملكـة العرةيـة السـعول ة آل سعول عبد العز ز 

 الثقة الغالية الت  أوالها للمنظمة.

 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 (:1434ع /2/13قرار رقم )ال
تق يىى  تا  اىى  تم   ىى  ملر نرىى  تىى  ناوىىي ه  ملاج فتتهىى  بىى ا تمف ىى    ىى   ىى   تا قىى   تم ىى   تكىى   ا تمرىىاتر  

تا قى   مح م ، ممى  طيىىى  – تمدمحىىى ب م  صىر    2010هىى   1431 ملر نرى  تى   تمثى ا  توى تم ى    مرىاتر ت
 .تمررلك  تم      تمس و ي  - ف      تمر      2013ه 1434ت    ملر نر  تمث مث تو تم     تمراتر 

 :ررـوقـ
يــالم معــال  الم نــدع عمــر عبــد   المبذولــة مــي األمانــة العامـة للمنظمــة بق عــي تقــديرج لل  ــول اإلعـرا 

معدالت األلاء بالمنظمة ف  إطار تنقيـ  أهـداف ا وتطـو ر للمض  قدما ف  رفع  قاض  أميي عام المنظمة
 .اإلسالميةالمدن العواصم و  أنشطت ا وةما  عول بال اتدم على

 

 (:1434ع /3/13قرار رقم )ال
 متم وىىى ي  تم  كىىىل تإل تقي تمصىىى  ق تىىى  تمرجلىىى  (، 1434  29 2تمقىىى تق قطىىى   تلىىىم تم ىىى   ت لىىىل تمرىىىاتر  

مكىىىى   ىىىى  تمر نرىىىى  مصىىىى دم  تم  ىىىى م  تىىىى  تاتىىىىوت   تمر  تا ىىىى ت تم رو  ىىىى  تمف ل ىىىى ب مروتفقىىىى  تلىىىىم ملر نرىىىى ، 
  . مق اوا ت تمر  كب     ، تمر  رد 2012 ، 2011 ، 2010

 :ررـوقـ
ــــــــال ــــــــات  اعتم ــــــــة االميزاني ــــــــالعمومي ــــــــال علي ــــــــة وصــــــــندو  التع ــــــــي المنظم ــــــــن م  ون لألعــــــــوام ة لك
2010 ، 2011 ، 2012 . 

 

 (:1434ع /4/13قرار رقم )ال
متم وىىىى ي   تم  كىىىىلتمرجلىىىى  تإل تقي ( تمصىىىى  ق تىىىى  1434  29 3قطىىىى    تمقىىىى تقتلىىىىم   تمرىىىىاتر  تم ىىىى ت لىىىىل 

 ألتىىىىىىىىىىوت  متم قد  يىىىىىىىىىى  مكىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىى  تمر نرىىىىىىىىىى  مصىىىىىىىىىى دم  تم  ىىىىىىىىىى م    تب مروتفقىىىىىىىىىى  تلىىىىىىىىىىم تمر  تا ىىىىىىىىىى ملر نرىىىىىىىىى 
2013 ، 2014 ، 2015 . 

 :رر ـوقـ
  2015 ، 2014 ، 2013عـــوام لألالميزانيـــات التقدير ـــة لكـــن مـــي المنظمـــة وصـــندو  التعـــاون  اعتمـــال

 والعمن بموجب ا.
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 (:1434ع /5/13القرار رقم )
متم وى ي  بوى    تم  كىل( تمصى  ق تى  تمرجلى  تإل تقي 1434  29 9ت لل تمراتر  تم    تلىم تمقى تق قطى   

 ،  تقد ه   حدى  لدي ت تم وتص  متمرد  تإلك      ئ   افض  بد   تمك  ما  او   
 وقرر:
جاتزم ألفضـن خدمـة الكترونيـة تقـدم ا إبـدي بلـد ات العواصـم والمـدن اإلسـالمية نـن  ال ـة سـنوات إنشاء 

 تقدم مع ال واتز االخري للمنظمة ف  اجتماع المؤتمر العام وذلد وف  المعايير التالية:

 واطي وتسر ع ف  االن از. أن تنق  الخدمة تس ين للم -أ  

 أن تنق  الخدمة أفضن معايير أمي المعلومات.  -  

 أن تكون الخدمة متكاملة مع االنظمة االخري سواء ف  البلد ة أو القطاعات األخري المعنية. -جـ 

 أن تنق  الش افية ف  بقو  المواطي.  -ل  

 أن تكون الخدمة مطبقة لمدم عام على األقن.  -هـ 

  ض المنظمة ف  إضافة أو تعدين المعايير طبقا لما  ظ ر ل ا مي ابتياجات وما  صن إلي ا ميت و  -و 

 مقتربات.
 

 (:1434ع /6/13قرار رقم )ال
( تمص  ق ت  تمرجل  تإل تقي تم  كل متم و ي  بوى   1434  29 10ت لل تمراتر  تم    تلم تمق تق قط   

 اروت    تسد د ت ش  ت  ت تمس وي  ملر نر  مص دم  تم   م ،ترد د  تف   نتض   تمر نر     تمدما تاط  

 وقرر:

تمديـد إع ـاء العواصـم والمـدن األعضـاء فـ  المنظمـة مـي الـدول األقـن نمـوا بسـة تصـنيف منظمـة األمــم 
المتنــدم والغيــر قــالر ي علــى تســديد اشــترامات المنظمــة مــي ســدال االشــترامات الســنو ة بتــى ن ا ــة العــام 

ذ فــ  االعتبــار مــا  طــرأ مــي تغييــر علــى قاتمــة الــدول األقــن نمــوا مــي قبــن منظمــة األمــم م مـع األخــ2015
 المتندم.
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 (:1434ع /7/13)قرار رقم ال

متم و ي  بوى    تم  كل( تمص  ق ت  تمرجل  تإل تقي 1434  29 11ت لل تمراتر  تم    تلم تمق تق قط   
 ض نتض   تمر نر ،   مج   و ل  ت ش  ت  ت تمر  ب   تمرس  ق  تلم ب 

 :وقرر

أن  ستمر إع اء المدن ال لسطينية ومي فى بكم ا مي سدال االشترامات السـنو ة المقـررم وت ـو ض أمـيي 
عـام المنظمــة إلعـالم جدولــة االشـترامات المتــاخرم علـى األعضــاء وةالطر قـة التــ  يراهـا مناســبة مسترشــدا  

 بالخطوات التالية:

 أو عاميي تتم مطالبت م بتسديد المستن  علي  لفعة وابدم. المستن  علي  اشتراك عام والعض .1

المستن  علي  أمثر مي عاميي تتم مطالبت  بسدال متاخرات االشترامات علي ، وذلـد بشـكن  والعض .2
 لوري بمعدل سنة مي المتاخرات باإلضافة إلى تسديد االشتراك المستن  عي عام السدال.

ف  المنظمـة، أو الـذي تراممـل عليـ  مبـال   ا  و  خ قبول  عضالذي لم  سدل اشترامات  منذ تار  وضعال .3
مبيرم ال  ستطيع سدالها تـتم مطالبتـ  بتسـديد المسـتن  عليـ  عـي العـام النـال  فقـع، لتبـدأ عضـو ت  

 فور تار خ عام السدال مع إع ات  مي المتاخرات بال انتظام  ف  السدال.

 

 (:1434ع /8/13قرار رقم )ال

 لم تمق تقتت تمص  ق  ت  تمرجل  تإل تقي تم  كل متم و ي  ملر نر  مص دم  تم   م ، ت لل تمراتر  تم    ت

 وقــرر:

وصـندو  التعـاون والعمـن  عي الم لـ  اإللاري التاسـع والعشـر ي للمنظمـة جميع القرارات الصالرم اعتمال
 جب ابمو 
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 (:1434ع /9/13قرار رقم )ال

م   ىىى  بوىىى      ب ىىى  كىىىدت  نتضىىى   تمر نرىىى  م شىىى  ت  ت تمسىىى وي  ت لىىىل تمرىىىاتر  تم ىىى   تلىىىم  ىىىذ    تا  اىىى  ت

( تمصىىى  ق تىىى  تمرجلىىى  1430  27 9تمرسىىى  ق  مكىىى   ىىى  تمر نرىىى  مصىىى دم  تم  ىىى م   بقىىى  ملقىىى تق قطىىى   

تإل تقي تمسىىى بل متم وىىى ي  ملر نرىىى  ب مروتفقىىى  تلىىىم ن  تسىىى ر  تا  اىىى  تم   ىىى  ملر نرىىى  فىىى  حىىىث تاتضىىى   

   ته  م ي مب ه  بسدت ه ،تمر  ب ي  ت  كدت  تش  ت

 :وقــرر

تقد م الشكر ألعضاء المنظمة مسدلي اشـترامات م السـنو ة، و طلـة مـي األعضـاء المتـاخر ي عـي السـدال 

الصالر عي المـؤتمر العـام الثالـث عشـر ( 1434ع /7/13)العمن على تسديد اشترامات م طبقا  للقرار رقم 

 مستنقة على بعض أعضاء المنظمة.معال ة مشكلة االشترامات المتاخرم البشان 

 

 : (1434ع /13/ 10قرار رقم )ال

 وضىىوا تم ىىدم  تم لر ىى  تمدمم ىى  تمث ا ىى  توىى    تب  ىى ق تلىىم  ق  حىى ت تا  اىى  تم   ىى  حىىواتم ىى   ت لىىل تمرىىاتر  

 ، 2016ت   ملر نر   تم تبل تو تمرص حب  ملراتر  تم    

 :وقــرر

المصـاببة للمـؤتمر العـام المناسـة للنـدوم العلميـة الثانيـة عشـرم  ت و ض األمانة العامة باختيـار الموضـوع

 م.2016عام للمنظمة  الرابع عشر
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 : (1434ع /11/13قرار رقم )ال

ت لىىىل تمرىىىاتر  تم ىىى   تلىىىم قابىىى  ب ىىىض تم وتصىىى  متمرىىىد  تاتضىىى   تك ضىىى ف  تمرىىىاتر  تم ىىى   تم تبىىىل توىىى  

 متمرج م  تإل تقي  تمق    ،

 :وقــرر

شكر العواصم والمدن اإلسالمية الت  أبدت رغبت ا ف  استضافة أبد المؤتمرات العامة أو الم ال  

اإللار ة القالمة، والموافقة على عقد المؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة بالعاصمة الرةاط على أن  قوم 

ف  استضافة إبدي فعاليات أميي عام المنظمة بإجراء االتصاالت الالزمة والتنسي  مع األعضاء الراغبة 

 المنظمة القالمة مي م ال  إلار ة أو مؤتمرات عامة مع تنديد مكان ا وزمان انعقالها.

 

 (:1434ع /12/13قرار رقم )ال

ت لل تمراتر  تم    تم  شى  تلىم تمجهىو  تم ى   بىذمه    ى م  تمره ىدع  ترى  تبىد   ط ضى  فى  كىب   قف ى  
 تم   ر  مه  ب ا تمدمقتت تمس بق ،ش   تمر نر  ممق   ت  تم      

 :وقــرر

 -هــــ 1434دع/ عمـــــر عبــد   قاضــ  أمينــــا  عــــاما  للمنظمـــــة لل تــــرم )ــــإعـــالم انتخـــا  معــــال  الم ن
 م(2016 –م 2013هـ المواف  1437

 

 (:1434ع /13/13قرار رقم )ال

ل أعضـاء الم لـ  اإللاري المنتخبـيي نظرا لز الم عدل أعضاء المنظمة فقد وافـ  الم لـ  علـى ز ـالم عـد
 عضوا  وعلى تعدين ذلد ف  النظام األساس  للمنظمة. 23إلى 
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 (: 1434ع/14/13القرار رقم )
ت لىىل تمرىىاتر  تم ىى   تلىىم  قتكىى  تا  اىى  تم   ىى  ملر نرىى  مق ئرىى   لبىى ت تاتضىى   تم ىى  ل   مل  شىى   م ضىىوي  

    ت يبق تل ه         مش مط تم  ش  ،تمرجل  تإل تقي ملر نر  مص دم  تم   م  متملذ
 :وقــرر

هــــ الموافـــ  1437 -هــــ 1434انتخـــا  أعضـــاء الم لـــ  اإللاري للمنظمـــة وصـــندو  التعـــاون لل تـــرم )
 م( وهم نما يل :2016 –م 2013

 –الدوبــة  –لبــ   –الخرطــوم  –ال يــزم  –جــدم  –تــون   –أنقــرم  –اإلســكندر ة  –اســطنبول  –أبــو يبــ  
  -قونيـــا  –القـــاهرم  -فـــاع  –عمـــان  –ط ـــران  -طـــرابل  )ليبيـــا(   -صـــنعاء  – ـــا  الر  –الرةـــاط 

 –نوامشــوط. وذلــد باإلضــافة إلــى األعضــاء الــداتميي مكــة المكرمــة  -المنامــة  –مســقع  –موااللمبــور 
 أميي عام المنظمة. –القدع الشر ف  –المدينة المنورم 

 

 

 :(1434ع /15/13قرار رقم )ال
   ت ط  تح تمرقد     كى     تمره ىدع  كىل ر    ى  تبىد   تمخ يجى   ى  تمررلكى  ا طش تمراتر  تم 

قئ    جلى   –قحر     –تم      تمس و ي    ك ي  ك     تمد  وق  تبد تم حر     حرو  تمسر ط 
   تق   ر    تم و  تمرب ش    سلر  نف يق   ك بقً ( مجمو بق       ت صر  نم  د     ك       سر  

 نحد شوتقته  تم ئ س  ب كر  تك يرً  متقد  ًت إلاج فتت  ف  تاتر ا تمخ  ي  م س تد  تمرسلر  .
 م  د ت   ا تلم ك  ت  تمذتت   منتر ا تمب  تم       يقد ه  ملرسلر   ف  نف يق  ،

 :قــرر
األعمــال  فــ   –ربمــ     –الــربمي بــي بمــول الســميع  تكر مــا  وتقــديرا  إلن ــازات الــدنتور/ عبــد

فـإن المنظمـة توصـ  العواصـم  الخير ة واإلنسانية الت  نان  قدم ا للمسلميي ف  القارم األفر قيـة
والمــدن اإلســالمية بتســمية أبــد شــوارع ا الرتيســة أو ميالين ــا أو ســابات ا أو مباني ــا العامــة أو 

وذلـد  مول السميع(الربمي بي ب )الدنتور/ عبد أبد قاعات االجتماعات الرتيسة ب ا ...الخ باسم
 بموجة األنظمة والتعليمات المتبعة لدي نن عاصمة ومدينة".
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 (:1434ع /16/13قرار رقم )ال
ت لل تمراتر  تم    تلم توص  ت تم دم  تم لر   تمدمم   تم   ي  تو  تم   ُتقدت  ص حب  ملراتر  

 "،ية مستدامةتشر عات بما ة البيئة: مي أجن تنمتم    تمث مث تو  ملر نر  ب  وت  "
 و قـرر الموافقة على التوصيات التالية:

إنشــاء "مرصــد البيئــة والتنميــة المســتدامة للعواصــم والمــدن اإلســالمية" وم متــ  رصــد جميــع  -1
 الت ار  البيئية ف  العواصم والمدن االسالمية ومتابعة أنشطت ا البيئية متضمنا  ما يل :

 رصد المشامن البيئية. -1-1
 البيئية والتنمو ة.  اعدال بزمة بالمؤشرات -1-2
 تقييم مراجعة التشر عات ذات الصلة بالبيئة. -1-3

 إعـــــدال "الـــــدلين االسترشـــــالي البيئـــــ  الســـــتراتي ية التنميـــــة المســـــتدامة " فـــــ  ضـــــوء مبـــــال   -2
 الشر عة االسالمية.

الدعوم الى التوسع ف  إنشاء " المدن الخضراء " فـ  رةـوع العواصـم والمـدن االسـالمية و تشـ يع  -3
بــات الشــ ر ة باســتخدام ميــاج الصــرم الصــن  المعال ــة مــع تــوفير األلوات التشــر عية زراعــة الغا

 الالزمة لضمان استمرار ت ا والن اظ علي ا.
تبنـــ  العواصـــم والمـــدن اإلســـالمية اســـتخدام األلوات االقتصـــال ة والتعليميـــة والترةو ـــة والتوعيـــة  -4

يئية فعالية مما يؤلي الى تنقي  االمتثـال اإلعالمية والنوافز باعتبارها مي امثر ألوات السياسة الب
 الطوع  للتشر عات البيئية.

 تشـ يع السـلطات المنليــة علـى تبنــ  مبـالرات تـدو ر المخل ــات واعـالم اســتخدام الميـاج المعال ــة  -5
 بما  نق  مبال  االستدامة البيئية.

 جيال القالمة في ا. استخدام الطاقات المستدامة والمت دلم بما ة للموارل والطاقة وب ظ بقو  األ -6
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 (: 1434ع/17/13القرار رقم )
 ا طش تمراتر  تم     ب  ق  ن  ا  تم  صر  تمرقدك  م قدي      ق   ئ   س دت  تلم نك   ك    , 

 وقرر:
تقد م الشكر ألمانة العاصمة المقدسة لتقد م ا لمبالرم مكـة لتصـميم بيئـ  مسـتدام ) اسـتخالم ( 

 عواصم والمدن االعضاء إلقرارها ف  اجتماع قالم .وعرض ا على خبراء مي ال
 

 :(1434ع /18/13القرار رقم )
هى  1434ت   تمرقدك  "    تمر    " ب م  صر  ملر نر   تمث مث تو بر  كب  تا ق   تمراتر  تم    

توى  ملر نرى  طى ق  تمث مىث  متك ض ف  ن  ا  تم  صر  تمرقدك  مف  م  ت ، فإ  تمرىاتر  تم ى   2013
 قك ا   ط  ت تمو   متم قد    مم      : 

 خالم النرميي الشر  يي الملد عبد   بي عبد العز ز آل سعول -1

 ملد المملكة العرةية السعول ة

 صابة السمو الملك  األمير سلمان بي عبد العز ز آل سعول  -2

 ول  الع د ناتة رتي  م ل  الوزراء وز ر الدفاع

 ي عبد العز ز آل سعولصابة السمو الملك  األمير مقرن ب -3

 الناتة الثان  لرتي  م ل  الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخالم النرميي الشر  يي

 صابة السمو الملك  األمير خالد ال يصن بي عبدالعز ز آل سعول -4

 أمير منطقة مكة المكرمة ورتي  ال يئة العليا لتطو ر منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

 لملك  األمير الدنتور منصور بي متعة بي عبد العز ز آل سعولصابة السمو ا -5

 وز ـر الشــؤون البلديــة والقرو ــة

 معال  الدنتور أسامة بي فضن البار  -6

 أميي العاصمة المقدسة "مكة المكرمة"
   التوفيـ ،،،،،ــ  ولـوالل


