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ق اررات وتوصيات المجلس اإلداري الحادي والثالثين

لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية وصندوق التعاون
القرار رقم (31/1م:)1438/

اطلــع الم لــر اعدارم كلــأل اــالرا األاونــص النواــص وال وصــص
1438هـ 2016 /م

ي ــص تحكــيم ئ ـوانظ الم مــص فــا دورتعــو النو ـرا لنــوم

وقــرر:

اعتماد نتيجة تحكيم جوائز المنظمة في دورتها العاشرة لعام 1437هـ 2016 /م ،مع الموافقة على تقديم الجوائز

خالل فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة طبقا للنتيجة التالية:

أوالً :جوائز التأليف أو التحقيق أو الترجمة:
 -1ا ول النمورا:
ال ونظا األولأل:
• ك وب " :أطلر س ون – كبقريص انموريص عابراطوريص "
The Atlas of Sinan Architectural Genius of an Empire
اؤلف الك وب :أ ـ د  .صبحا سوك ا
ال ونظا الثونيص:
• ك وب " :داشق – الب وء النمرانا فا النصر النثمونا "
اؤلف الك وب :د .احمود زين النو دين
 -2ا ول ال طيط اعقليما والنمرانا :فرع ال رئمص
ال ونظا األولأل:
• ك وب " :ال صميم النمرانا للشوارع والسوحوت "
ترئمص :د .طوهر كبد الحميد لدرع
اؤلف الك وب :لليف اوتن
 -3ا ول ال داوت البلديص والمرافق والبيئص:
ح ب ال ونظا حيث لم تصل األكمول المقداص إلأل اس وى ال ونظا.
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 -3ا ول ال داوت البلديص والمرافق والبيئص:
ح ب ال ونظا حيث لم تصل األكمول المقداص إلأل اس وى ال ونظا.
 -4ا ول اعدارا واألن مص البلديص:
لم ي قدم أحد.
ثانياً :جوائز البحث العلمي:
ح ب ئوانظ البحث النلما فا ئميع الم والت حيث لم ترقأل األبحوث المقداص إلأل اس وى ال ونظا.
ثالثاً :جوائز المشروعات والخدمات البلدية:
 -1ا ول النمورا:
لم ي قدم أحد.
 -2ا ول ال طيط اعقليما والنمرانا:
لم ي قدم أحد.
 -3ا ول ال داوت البلديص وال حسين وال ميل والبيئص:
ال ونظا األولأل:
اشروع " :ارلظ لو كوغير للحيوا األسريص "
Kuscagiz Family Life Center
لديص أنقرا الكبرى
ال ونظا الثونيص:
الرَّدف "
اشروع " :ا ظه ُ
أاونص احوف ص الطونف
ال ونظا الثونيص (اكرر):

اشروع " :رنواج إكودا تدوير الظيوت المس علكص "
Fat, Oil and Grease Waste Recycling Program
لديص د ـا
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القرار رقم (31/2م:)1438/

اطلع الم لر اعدارم كلأل االرا األاونص النواـص وال وصـص

ي ـص تحكـيم ئـونظا الم مـص لل ميـظ اعلك رونـا فـا دورتعـو

األولأل لنوم 1438هـ 2016 /م
وقــرر:

اعتماد نتيجة تحكيم جائزة منظمة العواصم والمدن اإلسالمية للتميز اإللكتروني في دورتها األولى لعام 1438هـ /

2016م ،مع الموافقة على تقديم الجائزة خالل فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة طبقا للنتيجة التالية:
منح جائزة التميز االلكتروني لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية لبلدية المنامة عن الخدمة:
"نظام تراخيص اإلعالنات االلكتروني"
القرار رقم (31/3م:)1438/

اطلع الم لر كلأل الميظانيوت النموايص الفنليص لكل ان الم مص وص دوق ال نوون والمن مدا ان المحوسب القونونا
كـن النوم المولا 2015م

وقــرر:

الموافقة على الميزانية العمومية الفعلية لكل من المنظمة وصندوق التعاون ،والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل

المحاسب القانوني المكلف بذلك( ،السيد العيوطي وشركاه  -محاسبون ومراجعون قانونيون) ،عـن العام المالي

2015م ,والتوصية برفعهما للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة إلقرارها.
القرار رقم (31/4م:)1438/

أطلع الم لر كلأل الميظانيوت ال قديريص لكل ان الم مص وص دوق ال نوون ألكوام 2016م و 2017م و 2018م.
وقــرر:

الموافقـة علـى الميزانيـات التقدةر ـة ،لكــل مـن المنظمـة وصـندوق التعـاون ،ألعـوام 2017م و 2018م و 2019م،
والتوصية برفعها للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة إلقرارها.
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القرار رقم (31/5م:)1438/

اس نرض الم لر اعدارم االرا األاونص النواص بشأن تمديد إكفوء أكضوء الم مص ان الدول األقل نموا ان تسديد

اال راكوت الس ويص للم مص وص دوق ال نوون
وقرر:

تمدةد إعفاء العواصم والمدن األعضاء في المنظمة من الدول األقل نموا ،حسب تصنيف منظمة األمم المتحدة والغير
قادر ن على تسدةد اشتراكات المنظمة من سداد االشتراكات السنو ة ،حتى نهاية العام 2019م مع األخذ في

االعتبار ما يط أر من تغيير على قائمة الدول األقل نموا من قبل منظمة األمم المتحدة.
القرار رقم (31/6م:)1438/

اس نرض الم لر اعدارم االرتا األاونص النواص بشأن طلب لل ان لديص اشعد وبلديص تبريظ  -ال معوريص اعسالايص

اعيرانيص اس ضوفص فنوليوت الم مص عمو خالل النوم 2017م والنوم 2018م كلأل ال والا
وقرر:
إضافة طلبيهما إلى قائمة األعضاء طالبي استضافة أنشطة المنظمة ،للتعامل معهما حسب األنظمة المتبعة.
القرار رقم (31/7م:)1438/

اس نرض الم لر اعدارم االرا األاونص النواص بشأن طلب لديص ظفور االنضموم لنضويص الم مص

وقرر:

الموافقة على انضمام بلدية ظفار  -سلطنة عمان ،عضوا عامال في المنظمة اعتبا ار من العام 2017م.

