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  والثالثون  الثانيلمجلس اإلداري قرارات وتوصيات ا
  لمنظمة وصندوق التعاون ل

 (:1440م/1/32القرار رقم )
اطلع المجلس  ادااي  للست رير سر انة اسع ال  ةسع لسن واعسلع ت   ليس ة الم امسع ةسما الن سرع ةس   سين اا يس ا 

م تح ست اا يس ا المجلس  ادااي  للم امسع 2016ه/ 1438الرب ط ل م ب ل  صمع المؤرمر ال  م الرابع لعر 
 م.2018ه / 1440بمدي ع جيبوري ل م  الثمثون تص دتق ال   تن الث اي ت 

 :قــــــــــررو 
ــالي  مــيد عــام المنظمــة  ــادة مع ــة عقي ــة للمنظم ــة العام ــة مــد المان ــدجرو للجمــود المباول  اإلعــراع عــد تق
الممندس/ عمر عبدهللا قاضي، للمضي قدما فـي رفـع معـدات الداا عالمنظمـة فـي تحـار تهقيـه   ـدافما 

  عضاا المنظمة. وبما يعود عالنفع والفائدة على العواصم والمدن ،وتطوير  نشطتما
 

 (:1440م/2/32القرار رقم )
تالم  مدع ةن المح سس   الميزااي ة ال موةيع الن ليع، لكل ةن الم امع تص دتق ال   تن طلع المجل  للت ا

 م.2016الي اواي، لسن ال  م الم لي 
 :وقــــــــــرر

والتـــي تـــم مراجعتمـــا  التعـــاون،الميزانيـــة العموميـــة الفعليـــة لنـــ  مـــد المنظمـــة وصـــندوق الموافقـــة علـــى 
مهاسـبون ومراجعـون  -واعتماد ا مـد قبـ  المهاسـل القـانوني المبلـك  ـالس، )العـيد العيـوحي و ـر او 

 . اعشر للمنظمة إلقرار  الخامسا للمؤتمر العام مم, والتوصية  رفعم2016قانونيون(، عـد العام المالي 
 

 (:4014/م3/32القرار رقم )
تالم  مدع ةن المح سس   الميزااي ة ال موةيع الن ليع، لكل ةن الم امع تص دتق ال   تن طلع المجل  للت ا

 م.2017الي اواي، لسن ال  م الم لي 
 :وقــــــــــرر

والتـــي تـــم مراجعتمـــا  الميزانيـــة العموميـــة الفعليـــة لنـــ  مـــد المنظمـــة وصـــندوق التعـــاون،الموافقـــة علـــى 
مهاسـبون ومراجعـون  -واعتماد ا مـد قبـ  المهاسـل القـانوني المبلـك  ـالس، )العـيد العيـوحي و ـر او 

 . اعشر للمنظمة إلقرار  الخامسا للمؤتمر العام مم, والتوصية  رفعم2017قانونيون(، عـد العام المالي 
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 (:1440م/4/32القرار رقم )
ةذكرع انة اع ال  ةسع الا صسع ب ل مس ا ال اس م انس سسي لم امسع ال واصسم تالمسدن اس  رض المجل  ادااي  

 ادسمةيع ب د إاه ء إجراءاة المراج ع تإلداا الصي غع ال ه ئيع له.
 :وقــــــــــرر

 الموافقة على النظام الساسي لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية عصيغته النمائية.
 

 (:1440م/5/32القرار رقم )
اس  رض المجل  ادااي  ةذكرع انة اع ال  ةع، بعأن طلب ة االاضم م ل ضو ع الم امع كألض ء ل ةلين 

 ةن المدن اآلريع وسم ؤه :
 .جمهوي ع إيران ادسمةيع –ةدي ع ك ش ن  •
 اتلع  لسلين. -غزع  - ةدي ع ة ن يوا  •
 .جمهوي ع الك ةيرتن  –اج ن ه    لديع •

 :وقــــــــــرر
ــة  ا ــان  ــى انضــمام )مدجن ــونس  –الموافقــة عل ــة  ــان ج ــران اإلســالمية(، و)مدجن ــة تج   –غــزة  –جمموري

وذلس اعتبارًا مـد اًا عامليد في المنظمة جممورية الناميرون(  عض –دولة فلعطيد(، و)مدجنة نجان  ا 
 م.2019العام 

 

 (:1440م/6/32القرار رقم )
مسسسسع كألضسسسس ء انة اسسسسع ال  ةسسسسع، بعسسسسأن طلبسسسس ة االاضسسسسم م ل ضسسسسو ع الم ااسسسسس  رض المجلسسسس  ادااي  ةسسسسذكرع 

 ريع وسم ؤه :ةع يكين ةن الهيئ ة اآل

 جمهوي ع السواان. –تاليع الارطوم  –تزايع ال اليط  •
 .جمهوي ع لب  ن –ارح ا  لدي ة الم يع  ●

 :وقــــــــــرر
 جمموريــة لبنــان( –اتهــاد  لــديات المنيــة الخرحــوم(، و)وايــة  –وزارة التخطــي  الموافقــة علــى انضــمام )

 م.2019ذلس اعتبارًا مد العام و  عضاًا مشار يد في المنظمة 
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 (:1440م/7/32القرار رقم )

 اسسسس  رض المجلسسس  ادااي  ةسسسذكرع انة اسسسع ال  ةسسسع، بعسسسأن لسسسرض رير سسسر ة  ب سسسع سسسسداا ولضسسس ء الم امسسسع
 م.2017ح ت ال  م  تص دتق ال   تن الس و ع المس حيع لكل ةن الم امع  لمش راك ة
 :وقــــــــــرر

و ــالس اســتمرار  ،اســتمرار تفــويم المانــة العامــة نهــو تنثيــك متاععتمــا لنعضــاا المتــ  ريد فــي العــداد
تفويم معالي المـيد العـام للمنظمـة فـي تعـادة جدولـة اا ـتراتات المتـ  رة معتر ـدة عـالقرارات الصـادرة 

  ماا الخصوص في المجالس اإلدارية والمؤتمرات العامة العاعقة.
 

 (:1440م/8/32القرار رقم )
ال واصم تالمدن ادسمةيع تص دتق ال   تن بم  سبع اا ي ا الدتيع الث ايع تالثمثون للمجل  ادااي  لم امع 

يبيسسع انتا  4-3جمهوي سسع جيبسسوري، تالسسذ  اس ضسس   ه  لديسسع جيبسسوري ةسسما الن سسرع  – سسي ال  صسسمع جيبسسوري 
 م.2018او مبر  12-11ه الموا ق 1440

 :وقـــــــــرر
 ترسال  رقيات  بر وتقدجر تلى:

 جممورية جيبوتي.فخامة الرئيس العيد/ تسماعي  عمر جيله، رئيس  -
 معالي العيد/ عبدالقادر  ام  مهمد، رئيس مجلس وزراا جممورية جيبوتي. -
 معالي العيدة/ فاحمة عوالة عثمان، عمدة  لدية جيبوتي. -
 

 


