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 قرارات وتوصيات

  المـؤتمـر العــام الرابع عشـر لمنظمـة العواصـم والمـدن اإلسالمية
 

 (:1438ع /1/14القرار رقم )
ــــــــر   ــــــــال التلإــــــــال ل م  مــــــــال  ــــــــن  ن ــــــــ ؤ ل و ن ل اا ــــــــل  ــــــــ ل الفؤ ــــــــر األإلن  اســــــــؤترر المــــــــ امر التــــــــلم امر 

المم كـال التربيـال  –م فـ  إةـال المةرإـال 2013/ـهـ1434ل م  مال  ـلم  الثللث   رإل بين انتملد الم امر التلم 
/  ـه1438المم كال المغربيال،  –ف  التلصمال الربلط  ل م  مال الرابع   رانتملد الم امر التلم وحؤى الستوديال 

 .م2016

 :وقــرر
ـــة مـــر ا ما اإلعـــران عـــر تقـــددر  لل  ـــو  ـــد   ،نـــة العامـــة للمنظمـــةالمبذول  عمـــر  /بقيـــا ع معـــالن الم ن

فن إطار تحقيق أهداف ا  ،معدالت ا  اء بالمنظمةللمضن قدمًا فن رفع  ،أمير عام المنظمة عبد هللا قاضن
 .اإلسالميةالمدن العواصم و  الفائدع علىبالنفع و وبما يعو   ،وتطوير أنشطت ا

 

 (:1438ع /2/14القرار رقم )

( الصـلدر ن  ـن الم  ـ  1436م/3/30(، والمـرار ر ـم  1436م/2/30لم   ـى المـرار ر ـم  اط ع الم امر التـ
بللموافمال   ى الميزانيلت التموإيال الفت يال لكـ  إـن الم  مـال وصـ اوت الؤتـلون  ـن ل م  مال،  الث ثون  اإلداري 

 الســيا  ــب بــ ل  الؤــ  اــم إرااتؤ ــل وا ؤملدهــل إــن  بــ  الميلســك المــلنون  المةم، 2014م، و 2013األ ــوام 
 .  إيلسبون وإرااتون  لنونيون(-التيوط  وشركله 

 :وقــرر

 .م2014م ، 2013لكل مر المنظمة وصندوق التعاون لألعوام  ،اعتما  الميزانيات العمومية الفعلية
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2 

 (:1438ع /3/14القرار رقم )
 ،ال م ور ـال الؤركيـال –ف   ونيـل  والم تما ،رات واوصيلت الم    اإلداري الث ثينااط ع الم امر التلم   ى  ر 

 .م2015  غس   13 –11/  ـه1436شوال  28 –26  ل الفؤر  

 :وقــرر
ــــــ ــــــ  اإل ار  ال ال  ــــــرارات الدــــــا رع عــــــر الم ل ــــــع الق ــــــا  لمي ــــــاون ياعتم  ر للمنظمــــــة وصــــــندوق التع

 والعمل بمولب ا.
 

 (:1438ع /4/14القرار رقم )
( الصلدر  ن الم    اإلداري اليلدي 1438م/3/31ر م  اط ع الم امر التلم   ى المرار ر م المرار 

لك  إن الم  مال وص اوت الؤتلون  ن التلم  ،ن ل م  مال، بللموافمال   ى الميزانيال التموإيال الفت ياليالث ثو 
-الؤ  ام إرااتؤ ل وا ؤملدهل إن  ب  الميلسك الملنون  المة ب ب ل   السيا التيوط  وشركله م، 2015

   .  ون  لنونيون(إيلسبون وإراات

 :وقــرر
 م.2015اعتما  الميزانية العمومية الفعلية لكل مر المنظمة وصندوق التعاون للعام 

 

 (:1438ع /5/14القرار رقم )
ل م  مـال  اليلدي والث ثين( الصلدر  ن الم    اإلداري 1438م/4/31اط ع الم امر التلم   ى المرار ر م  

 .م2018 م،2017 م،2016اير ال لك  إن الم  مال وص اوت الؤتلون لأل وام بللموافمال   ى الميزانيلت الؤم

 :وقــرر

م 2018م، 2017م، 2016 الميزانيـــات التقددريـــة لكـــل مــر المنظمـــة وصـــندوق التعـــاون لألعـــوام اعتمــا 
 والعمل بمولب ا.
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 (:1438ع /6/14القرار رقم )
( الصلدر  ن الم    1438م/5/31ار ر م  إ كر  األإلنال التلإال و  ى المر اط ع الم امر التلم   ى 

( الصلدر  ن الم    اإلداري الؤلسع والت ر ن 1434م/10/29المرار ر م  اإلداري اليلدي والث ثين و  ى 
 وص اوت الؤتلون.إن اسايا االشؤراكلت الس و ال ل م  مال إن الاول األ   نموا    ضلء الم  مالإ فلءب أن امايا

 :وقــرر
غيـر القـا رير علـى تدـددد اكـترا ات م الدـنوية والـذدر العواصم والمدن ا عضاء فـن المنظمـة  تمددد إعفاء
 .(حدب تدنيف منظمة ا مم المتحدع)مر الدول ا قل نموا دتم تدنيف م 

المنظمـة الـذدر يمـرون بظـرون تمـنع م مـر  تفويض معـالن أمـير عـام المنظمـة فـن إعفـاء أعضـاءكذلك و 
 . م الدنويةاكترا ات لتدددد توفر اإلمكانيات

 

 (:1438ع /7/14القرار رقم )
المم كــال  –اط ـع المـ امر التـلم   ـى  ـررات واوصـيلت الم  ـ  اإلداري اليـلدي والث ثـين والم تمـا فـ  الربـلط 

 م،   2016نوفمبر  28الموافق  ـه1438صفر  28المغربيال يوم االث ين 
 :وقــرر

والعمل  ،اإل ار  الحا   وال ال ير للمنظمة وصندوق التعاون اعتما  لميع القرارات الدا رع عر الم ل  
 بمولب ا.

 

 (:1438ع /8/14القرار رقم )
 

ب ـــأن إؤلبتـــال ســـااد   ضـــلء الم  مـــال ل شـــؤراكلت الســـ و ال  ،اط ـــع المـــ امر التـــلم   ـــى إـــ كر  األإلنـــال التلإـــال
 ضــلء المؤــأ ر ن  ــن ســااد ، وبيــلن األ ضــلء المســادين واأللكــ  إــن الم  مــال وصــ اوت الؤتــلون  ،المســؤيمال

 اشؤراكلا م وإ للبؤ م بساادهل،
 :وقــرر

تقديم الشكر  عضـاء المنظمـة مدـد   اكـترا ات م الدـنوية، ويطلـب مـر ا عضـاء المتـالرير عـر الدـدا  
 ،الدـا ر عـر المـؤتمر العـام ال الـ  عشـر( 1434ع /7/13)تدددد اكترا ات م طبقًا للقرار رقم المدارعة ب

 أعضاء المنظمة. مشكلة االكترا ات المتالرع المدتحقة على بعض معال ةبشان 
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 (:1438ع /9/14)القرار رقم 
إوضــــون ال ــــاو  الت ميــــال الاوليــــال الثللثــــال   ــــر   ا ؤيــــلر حــــول المماإــــالممؤرحــــلت ال  ــــى التــــلم اط ــــع المــــ امر 

 .م2019 لم ل م  مال  الخلإ    رالمصلحبال ل م امر التلم 

 :وقــرر

اقترحـ  كـل من ـا موضـوعا للنـدوع العلميـة الدوليـة  ال ال ـة لمدن اإلسـالمية ا عضـاء التـن ككر العواصم وا
 م.2019للمنظمة عام  رعشر المداحبة للمؤتمر العام الخام  عش

 وتفويض ا مانة العامة للمنظمة بالتيار الموضوع المناسب.
 

 (:1438ع /10/14القرار رقم )
اسؤضـــلفال المــ امر التـــلم الخـــلإ    ـــر  ،تواصـــم والمــان األ ضـــلءاط ــع المـــ امر التـــلم   ــى رغبـــال بتـــ  ال

 .ل م  مال وص اوت الؤتلون  اإلدار ال الملدإال والم لل 

 :وقــرر

المــؤتمر العــام الخــام  عشــر للمنظمــة كــكر العواصــم والمــدن اإلســالمية التــن أبــدت رغبت ــا فــن استضــافة 

، وتفويض معالن أمير عام المنظمة فن تحددـد للمنظمة وصندوق التعاون  الم ال  اإل ارية القا مة وكذلك

  .مكان وزمان فعاليات المنظمة القا مة

 (:1438ع /11/14قرار رقم )ال
ل م  مــال لملةمــال ط بــلت األ ضــلء التــلإ ين ل ؤرشــي  لتضــو ال  اط ــع المــ امر التــلم   ــى دراســال األإلنــال التلإــال

 الم    اإلداري ل م  مال وص اوت الؤتلون وال ين ا  بق   ي م إتليير وشروط الؤرشي .

 :وقــرر

م 2016هـ الموافق 1441 –هـ 1438انتخان أعضاء الم ل  اإل ار  للمنظمة وصندوق التعاون للفترع )

 م( وهم كما دلن:2019 –
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 –لـدع  –تـون   –أنقرع  –ا قدر  –اإلسكندرية  –إسالم آبا   –اسطنبول  –ا حداء  –أبو ظبن  – أب ا

قونيـا  –القـاهرع  –العيـون  –عمـان  –طرابل  )لبنـان(  –الرياض  –الرباط  –الدوحة  –الخرطوم  –ال يزع 

القـد   –المددنة المنـورع  –المنامة. وذلك باإلضافة إلى ا عضاء الدائمير وهم: مكة المكرمة  –مدقط  –

 أمير عام المنظمة. –الشريف 

 (:1438ع /12/14القرار رقم )
اط ــع المــ امر التــلم التلشــر   ــى ال  ــود الؤــ  يبــ ل ل إتــلل  الم  ــا /  مــر  بــا هللا  لضــ  فــ  ســبي  رفتــال 

 ولميلداه ال لايال اليةيمال ل ل   ل الاورات السلبمال. ،شأن الم  مال

 :وقــرر

 د / عمـــــــــر عبـــــــد هللا قاضـــــــن أمينــــــــًا عـــــــــامًا للمنظمـــــــــة للفتـــــــــرع ـــــــــخــــــــان معــــــــالن الم نإعــــــــا ع انت
 .م(2019 –م 2016 هـ الموافق1441 –هـ 1438)

 

 (:1438ع /13/14القرار رقم )
الؤــ   دمــات إصــلحبال ل مــ امر التــلم   اط ــع المــ امر التــلم   ــى اوصــيلت ال ــاو  الت ميــال الاوليــال الثلنيــال   ــر 

 "، و دثمن الم امر إل  لإت به الم  مال إن ا ا  تقنيات التنمية المدتدامة للمدنل م  مال بت وان " الرابع   ر
والؤ   درضت فـ   ،نؤج   ه ا ؤيلر ه ا الز م ال لة  إن األبيلث الت ميال و ورات التم  المؤخصصال ،إ ةور  

ل سؤفلد  إـن إوادهـل  ثمي ال   لركين فرصال  و الحت لأل ضلء الم  ،ا سلا ل ت  ر  والماا  ت الف يال الؤ   ث   ،ال او 
 الت ميال وا بيملا ل التم يال.

 وقـرر الموافقة على التوصيات التالية:

 متكاملــة   لوضــع رةيــة   ،أواًل: تعزيــز التعــاون المشــترا بــير العواصــم والمــدن اإلســالمية ا عضــاء بالمنظمــة
مع ضرورع االستفا ع مـر الت ـارن اإلقليميـة  ،نوتاهيل كوا ر إل ارع هذ  المد ،لتطبيق معادير للمدن الذكية

 .فن هذا الم ال ومن زات بلديات العواصم والمدن اإلسالمية

تدــاهم فــن إنشــاء المــدن ال ددــدع والمبــانن  يــة التــنئتبنــن العواصــم والمــدن اإلســالمية المعييــر البي انيــًا: 
 الخضراء.



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 دن اإلسالميةـم والمـة العواصـلمنظم رــــــــعش الرابــــــعام ــــــــر العــــؤتمالمـ 
  الرباط، المملكة المغربية

  م2016ديسمبر  1 - نوفمبر 29 / ـه1438ربيع األول  2 -صفر  29
 General Conference th4OICC 1 

Rabat, Kingdom of Morocco,  
29 November - 1 December 2016 (29 Safar - 2 Rabie I 1438 H) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 

لبيئية المختلفة مع أهمية استخدام مدـا ر طاقـة ديات احوضع أس  التنمية المدتدامة لموال ة الت  ال ًا:
 .بددلة للطاقة التقليدية لتوفير طاقة نظيفة ومت د ع واستخدام المركبات الك ربائية

حيــال إنشــاء المرصــد البيئــن للعواصــم والمــدن  ،رابعــًا: التا يــد علــى االســتمرار فــن اتخــاذ اإللــراءات الالزمــة
 اإلسالمية.

 

 (:8143ع /14/14القرار رقم )
 اط ع الم امر التلم   ى نؤلةج اواةز الم  مال ف  دورا ل التلشر .

وُيقدر المـؤتمر ال  ـو  التـن تبـذل ا المنظمـة فـن اإلعـدا  ل ـذ  ال ـوائز وتحكيم ـا والتيـار الفـائزير، والتـن 
ا ومــ ،والمشــروعات والخــدمات البلديــة ،والتخطــيط اإلقليمــن والعمرانــن ،تشــمل العمــارع :تغطــن م ــاالت عــدع

هــذ  ال ــوائز مــر تحفيــز  دؤكــد علــى أهميــة مــا تقــوم بــ  ،ث أليــرًا مــر لــائزع التميــز االلكترونــند  ح  ســتُ ا
 والم تمعـــات اإلســـالمية والمنفـــذدر فـــن العواصـــم والمـــدنومتخـــذ  القـــرار للمدـــممير والبـــاح ير والخبـــراء 

 ة.م تمعات م اإلسالمي وإعانت م على سرعة الوصول إلى ا هدان العامة فن تنمية
 

 (:1438ع /15/14القرار رقم )

م 2016هــ/ 1438 ـلم الربلط بللمم كال المغربيـال بللتلصمال ل م  مال  الرابع   ربم لسبال انتملد الم امر التلم 
  ـر ل م  مـال  ـرر إرسـلل بر يـلت ال ـةر والؤمـاير  الرابـعواسؤضلفال ب ايال الربـلط لفتلليلاـه، فـان المـ امر التـلم 
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