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  والعشرين التاسعةالمجلس اإلداري قرارات وتوصيات 
 وصندوق التعاون العواصم والمدن اإلسالمية لمنظمة 

 
 (:4143م/1/92القرار رقم )

 تحكعععععععيم لعععععععيا   الم  معععععععة  ععععععع   ةاعععععععكرة األ انعععععععة اللا عععععععة  ال ا عععععععة    ياطلعععععععس المالعععععععذ ا  ا    لععععععع   ععععععع 
 م،2013هع / 1434للام  ال اسلة   تها 

 :ررـوقـ
مــع المواوقــة علــ  م 2013هـــ / 1434 لعــام  التاســعةم جــوا ا المنظمــة وــه دورت ــا اعتمــاد يتيجــة تحكــي

 عشر للمنظمة طبقا للنتيجة التالية: الثالثتقديم الجوا ا خالل وعاليات المؤتمر العام 
 أواًل: جوا ا التأليف أو التحقيق أو الترجمة:

 مجال العمارة: -1 
 الجا اة األول :

 لبيوت التقليدية وه كركوك"كتاب: "النسيج العمرايه وا
The Urban Fabric and Traditional Hoses of Kirkuk 

 مؤلف الكتاب: أ ـ د . صبحه ساعتجه
 تركيا - بلدية اسطنبول -جامعة المعمار سنان للفنون الجميلة الج ة المرشحة: 

 

 الجا اة الثايية: 

 كتاب: " الحفاظ المعماري لمدينة الموصل القديمة "
The Architectural Conservation in Mosul Old Town – Iraq 

 الكبيسه صباحمؤلف الكتاب: د. والح 
 العراق -محاوظة يينوى و بلدية الموصل الج ة المرشحة: 
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 الجا اة الثايية )مكرر(: 
 قراءة تحليلية وه الشكل"  -كتاب: "مبادئ العمارة اإلسالمية وتحوالت ا المعاصرة 

 بن محمد عله القحطايه   مؤلف الكتاب: د. هايه
 المملكة العربية السعودية - جامعة الدمامالج ة المرشحة: 

 مجال التخطيط اإلقليمه والعمرايه: -2 
 الجا اة حيث لم تصل األعمال المقدمة إل  مستوى الجا اة. تم حجب           

 مجال الخدمات البلدية والتحسين والتجميل والبيئة: -3 
 الجا اة حيث لم تصل األعمال المقدمة إل  مستوى الجا اة. جبتم ح           

 مجال اإلدارة واأليظمة البلدية: -4 
 لم يتقدم أحد            

 

 ثاييًا: جوا ا البحث العلمه:
 مجال العمارة: -1 

 الجا اة حيث لم تصل األبحاث المقدمة إل  مستوى الجا اة. تم حجب           

 ليمه والعمرايه:مجال التخطيط اإلق -2
 الجا اة حيث لم تصل األبحاث المقدمة إل  مستوى الجا اة. تم حجب          

 مجال الخدمات البلدية والتحسين والتجميل والبيئة: -3 
 الجا اة حيث لم تصل األبحاث المقدمة إل  مستوى الجا اة. تم حجب          

 

 مجال اإلدارة واأليظمة البلدية: -4 
 ول : الجا اة األ 

 الجا اة حيث لم تصل األبحاث المقدمة إل  مستوى الجا اة. تم حجب         
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 الجا اة الثايية: 
 رؤى تحليلية تنموية عصرية" -البحث: "إدارة البلديات وأيظمت ا 

 مؤلف البحث: د. مصطف  جليل إبراهيم الابيدي
 العراق – أماية بغدادالج ة المرشحة: 

 

 ت والخدمات البلدية:ثالثًا: جوا ا المشروعا

 مجال العمارة: -1

  .المقدمة إل  مستوى الجا اة المشروعاتالجا اة حيث لم تصل  تم حجب

 مجال التخطيط اإلقليمه والعمرايه: -2

 الجا اة األول : 
 Ulus Historical Centerمشروع: 

 تركيا –بلدية أيقرة الكبرى 

 : الثاييةالجا اة 
 " مة وه دبهتأهيل األسواق القديمشروع:" 

 اإلمارات العربية المتحدة -بلدية دبـــه 

 دية والتحسين والتجميل والبيئة:لمجال الخدمات الب -3

 الجا اة األول : 
 Izmir Natural Life Parkمشروع:                              

 تركيا –بلدية إزميـر                                             

 ايية:الجا اة الث
 A Gallery as Large as a Cityمشروع: 

 إيران –بلدية مش ـد                                              
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 الجا اة الثايية )مكرر(:
 Mevlana Cultural Valleyمشروع:                              

 تركيا - بلدية قوييا الكبرى                                              
 

 مجال اإلدارة واأليظمة البلدية: -4

 الجا اة األول : 
   City Information Center مشروع:

 تركيا –بلدية قوييـا الكبرى 

 الجا اة الثايية: 
 سوق العين المركاي للمواشه والدواجن واألعالف ومراوقه مشروع:

 اإلمارات العربية المتحدة -أبو ظبـه  -بلدية العيـن 
 
 (:4314/م2/92ار رقم )القر 

المل مدة  ن المحاسب  المي انيات اللمي ية الفللية لكل  ن الم  مة    د ق ال لا ن طلس المالذ  ل  ا
 ، م2012م  2011م   2010 المالية األ يام عن  القانين ،

 :ررـوقـ
من المحاسب  المعتمدة الميااييات العمومية الفعلية لكل من المنظمة وصندوق التعاون عل  المواوقة 
 الثالثا للمؤتمر العام مبروع  والتوصية م2012م و2011م و 2010 المالية األعوامعـن القايويه، 

 .هاعشر للمنظمة إلقرار 
 

 (:4314/م3/92القرار رقم )
  أطلععععععععععععععععس المالععععععععععععععععذ  لعععععععععععععععع  المي انيععععععععععععععععات ال قد ر ععععععععععععععععة لكععععععععععععععععل  ععععععععععععععععن الم  مععععععععععععععععة   عععععععععععععععع د ق ال لععععععععععععععععا ن 

 م.2015   م 2014   م 2013أل يام 
 :ررـوقـ

م 2015 وم 2014 و م 2013المواوقة عل  الميااييات التقديرية لكل المنظمة وصندوق التعاون ألعوام 
 .هاعشر للمنظمة إلقرار  الثايهوالتوصية بروع ا للمؤتمر العام 
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 (:4314/م4/92القرار رقم )

الاد  للم  مة انضمام األ ضاء  بشأن ا  ما  األ انة اللا ة للم  مة  كرة  المالذ ا  ا    اس لرض
    ال ماع المالذ ا  ا   الثا ن  اللشر ن ال    ال  ن تمت الميا قة  ل  انضما هم للم  مة بال مر ر

 ،م2010هع الميا ق  ا ي 1431 قد بالد حة شهر لما ى األ ل  
 :ررـوقـ

 :وهم يرالذين تمت المواوقة عل  ايضمام م للمنظمة بالتمر  األعضاء الجدد للمنظمة اعتماد ايضمام
 من المملكة العربية السعودية:  -

الباحة، تبوك، جازان، سكاكا )الجوف(، حا ل، عرعر، يجران باإلضاوة إله أماية محاوظة الطا ف 
 م.2011ه المواوق 1432اعتبارا من العام أعضاءا عاملين  وأماية محاوظة األحساء

 من الجم ورية اإلسالمية اإليرايية: - 
 م.2012ه المواوق 1432اعتبارا من العام عضوا عامال  مش د -      
 م.2012ه المواوق 1433اعتبارا من العام عضوا عامال  اـتبري -      

 من جم ورية مصر العربية: - 
 كلية التخطيط العمرايه واإلقليمه بجامعة القاهرة –مركا استشارات البحوث والدراسات العمرايية  -     

 م.2010ه المواوق 1431ا من العام عضوا مشاركا اعتبار 
 

 (:4314/م5/92القرار رقم )
الامهي  ة ا سال ية ا  رانية االنضمام  -طلب انضمام  د  ة أ فهان  المالذ ا  ا    اس لرض

  ،ضي  ا لكلللضي ة الم  مة 
 :ررـوقـ

المواوق  ه1434اعتبار من العام  عضوا عامال وه المنظمةأصف ان  مدينةعل  ايضمام  المواوقة
 م.2013
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  6صفحة 

 
 

 
 (:4314/م6/92القرار رقم )

الامهي  ة ا سال ية ا  رانية االنضمام  -طلب انضمام  د  ة شيراز  المالذ ا  ا    اس لرض
  ،ضي  ا لكلللضي ة الم  مة 

 :ررـوقـ
ه المواوق 1434عضوا عامال وه المنظمة اعتبار من العام  شيرازمدينة المواوقة عل  ايضمام 

 م.2013
 

 (:4314/م7/92القرار رقم )
االنضمام   لسطين -قطاع غ ة  -ال  لة  -طلب انضمام  لدية لباليا  المالذ ا  ا    اس لرض

  ،ضي  ا لكلللضي ة الم  مة 
 :ررـوقـ

 م.2013ه المواوق 1434عضوا عامال وه المنظمة اعتبار من العام  بلدية جبالياالمواوقة عل  ايضمام 
 

 (:4341/م8/92القرار رقم )
االل ماع الثالث للا ة ال يا ل اطلس المالذ ا  ا    ل    كرة األ انة اللا ة بشأن ا  ما  تي يات 

 الرقم    ل  ال ي يات الصا  ة  ن االل ماع،
 وقرر:
 .االجتماع الثالث للجنة التواصل الرقمهالصادرة عن توصيات الاعتماد 

 
 (:4314/م9/92القرار رقم )

لا  ة أل ضل إنشاء    ل    كرة األ انة اللا ة بشأن تي ية لا ة ال يا ل الرقم  اطلس المالذ ا  ا  
 ،خد ة الك ر نية تقد ها إحدى  لديات الليا م  المدن ا سال ية

 وقرر:
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جا اة ألوضل خدمة الكترويية تقدم ا إحدى بلديات العواصم والمدن إيشاء المواوقة عل  

وذلك ووق  الجوا ا االخرى للمنظمة وه اجتماع المؤتمر العام كل ثالثة سنوات تقدم مع اإلسالمية

 التالية:المعايير 

 أن تحقق الخدمة تس يل للمواطن وتسريع وه االيجاز.  -أ 

 أن تحقق الخدمة أوضل معايير أمن المعلومات.  -ب 

 المعنية. أو القطاعات األخرى متكاملة مع االيظمة االخرى سواء وه البلدية أن تكون الخدمة -جـ 

 أن تحقق الشفاوية وه حقوق المواطن.  -د 

 أن تكون الخدمة مطبقة لمدة عام عل  األقل.  -هـ 

 تفويض المنظمة وه إضاوة أو تعديل المعايير طبقا لما يظ ر ل ا من احتياجات وما يصل -و 

 إلي ا من مقترحات.
 

 (:4314/م10/92رقم ) القرار
تمد د إ فاء أ ضاء الم  مة  ن الد ل األقل نميا  ن اس لرض المالذ ا  ا     كرة األ انة اللا ة بشأن 

 ،للم  مة    د ق ال لا ن تسد د االش راكات الس ي  
 وقرر:

نيف األعضاء وه المنظمة من الدول األقل يموا حسب تص العواصم والمدنإعفاء تمديد المواوقة عل  
العام  حت  ي ايةمن االشتراكات السنوية والغير قادرين عل  تسديد اشتراكات المنظمة األمم المتحدة 

األمم منظمة  قبلمن  ة الدول األقل يموايطرأ من تغيير عل  قا ماألخذ وه اإلعتبار مام مع 2015
 .المتحدة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8من  8صفحة 

 
 

 
 (:4314/م11/92القرار رقم )

 لالاة  شكلة لالش راكات الم أخرة المس حقة  انة اللا ة بشأناس لرض المالذ ا  ا     كرة األ 
 ، ل  بلض أ ضاء الم  مة

 وقرر:
تفويض مع يستمر إعفاء المدن الفلسطينية ومن و  حكم ا من سداد االشتراكات السنوية المقررة أن 

ها مناسبة إلعادة جدولة االشتراكات المتأخرة عل  األعضاء وبالطريقة الته يرا أمين عام المنظمة
 :مسترشدًا بالخطوات التالية

 بتسديد المستحق علي ا دوعة واحدة.  ماشتراك عام أو عامين تتم مطالبت مالمستحق علي األعضاء  .1

، وذلــك مسـداد متـأخرات االشـتراكات علـي ب  مأكثـر مـن عـامين تــتم مطـالبت مالمسـتحق علـي األعضـاء  .2
 .تسديد االشتراك المستحق عن عام السداد بشكل دوري بمعدل سنة من المتأخرات باإلضاوة إل 

ين تراكمـت علـي م ذقبول م أعضاء وه المنظمة، أو التاريخ منذ  ماشتراكات  واسددياألعضاء الذين لم  .3
وقـط، لتبـدأ  الحـالهمبالغ كبيرة ال يستطيعون سدادها تتم مطالبت م بتسديد المستحق علي م عن العـام 

 عفا  م من المتأخرات حال ايتظام م وه السداد. تاريخ عام السداد مع إ وورعضويت م 

 
 وهللا ولـه التوويـق،،

 ،،وآخر دعوايا أن الحمد هلل رب العالمين


