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 :السقجمة: أولا 
--والثالثيؽ بقاعة الجتساعات بفشجق  لثةعقجت المجشة اإلسالمية لميالل الجولي دورتيا الثا .1

 .2019يشايخ  31الخسيذ يؾم خكية ، بالجسيؾرية التاسظشبؾلبسجيشة  -----
يشايخ  31الخسيذ جخت مخاسؼ افتتاح ىحه الجورة عشج الداعة التاسعة مؽ صباح يؾم  .2

الديج أمجج مؾسى مسثل المانة العامة لسشغسة و الدادة أعزاء المجشة حزؾر م ب2019
وعجد مؽ رؤساء وأمشاء عاميؽ ومسثمي بعض الجسعيات  والسخاقبيؽ اإلسالمي التعاون 

الؾطشية لميالل األحسخ والرميب األحسخ ومسثمي عجد مؽ السشغسات الجولية والقميسية 
 السجعؾيؽ كزيؾف.

 ------ثؼ القى سعادة الجكتؾر  ،بجأ حفل الفتتاح بتالوة آيات مباركة مؽ القخآن الكخيؼ .3
كمسة رحب فييا بأعزاء المجشة والسجعؾيؽ متسشياا  يخكجسعية اليالل األحسخ الترئيذ 

لسجاولت ىحا الجتساع التؾفيق، وتحجث عؽ أىسية التعاون في مجالت العسل اإلنداني 
 السختمفة مؽ خالل بخامج وانذظة مذتخكة.

سعادة الديج عمى محسؾد بؾىجمة، رئيذ المجشة اإلسالمية لميالل الجولي، كمسة رحب  ألقيو  .4
ثؼ أعخب عؽ الذكخ والتقجيخ  .في مدتيميا بالدادة أعزاء المجشة والزيؾف الحاضخيؽ

الجورة عمى استزافة انعقاد ىحه  خكيوجسعية اليالل األحسخ الت خكيةلحكؾمة الجسيؾرية الت
 لتخكياعؽ تسشياتو الظيبة  لعقجىا، وعبخحدؽ الستقبال والتدييالت التي قجمت  وعمى

العظار عزؾ  ثؼ تحجث عؽ مشاقب الفقيج الخاحل الجكتؾر عبج ا .وشعبيا بالتقجم والزدىار
المجشة السالمية لميالل الجولي الحي انتقل الي رحسة هللا خالل العام الساضي واسياماتو 

مؾجيا التعازي الحارة ألسختو والي مشغسة اليالل األحسخ  ت العسل الندانيالكبيخة في مجال
  الخحسة بؾاسعداعيا هللا العمي القجيخ أن يتقبمو  العخبي الدؾري 

، خاصة في تقجيؼ مجالت العسل اإلنداني أىسية التعاون والذخاكة والتشديق في  وتحجث عؽ .5
السشاطق التي تتعخض حاليا لشداعات مدمحة أو لكؾارث طبيعية،  اإلندانية فيالسداعجات 

 عمى الجعؼ والتدييالت التي تقجميا لمجشة.   وعبخ عؽ شكخه العسيق لجولة السقخ )ليبيا(
عقجت المجشة اإلسالمية لميالل الجولي اجتساعيا بحزؾر الدادة أعزاء المجشة، التالية  .6

 أسساؤىؼ: 
 يذ المجشة اإلسالمية لميالل الجوليرئ ،محسؾد بؾىجمة يعم الديج -
 نائب الخئيذ ،فامؾري انجياي الديج -
  المجشة مسثل مشغسة التعاون اإلسالمي عزؾ، أمجج مؾسى الديج -
 الجكتؾر دمحم غؾل اوغمؾ عزؾ المجشة -
  عزؾ المجشة ،الديج فايد األحسخي  -
  عزؾ المجشة، الجكتؾر دمحم السعاضيج -
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  المجشة عزؾ، الجكتؾر فتحي بؽ زكخي  -
  المجشة عزؾ، الجكتؾر ياسيؽ عباس -

 
 :ولؼ يحزخ ىحا الجتساع بعحر

  المجشة عزؾ، حدؽ سميسان أبؾ صالح رالبخوفيدؾ  -
 

 :وفج إدارة المجشة اإلسالمية لميالل الجولي السكؾن مؽو 
 السجيـخ التشفيـحي. ،الجكتؾر دمحم حسج العدبمي -
 رئيذ مكتب العالقات والسعمؾمات. ،الديج رمدي التؾاتـي -
 رئيذ مكتب الذؤون اإلداريـة.، بؽ فـايج الديج حدؽ -
 الذـؤون السالية.، الذيخ عسخ الديج -

 
 :السخاجع الخارجي إلدارة المجشة

 األستاذ سعج الفخ جاني. -
 

 :لمجشة التابعةالفخعية  األجيدة
 وأوروبااسيا  شسال فيلمجشة  اإلقميسيالسسثل  ،الديج عسخ تاشمي -
 رئيذ السشتجى اإلسالمي لمقانؾن الجولي اإلنداني.، الجكتؾر فؾزي اوصجيق -
 بخنامج اليجخة غيخ الشغامية مجيخ ،ذايبي سفيان الالديج  -
 السجيخ التشفيحي لسخكد الدالم الجتساعي، الديج فخقان قيذ -

 
 :السخاقبيؽ

 عام السشغسة العخبية لميالل األحسخ ، أميؽالدحيبانيالجكتؾر صالح بؽ حسج  -
 والرميب األحسخ.   

 السشغسة العخبية لميالل األحسخ. ،------الديج  -
 السشغسة العخبية لميالل األحسخ.                         ،الديج دمحم اليؾساوي  -
واليالل  الجولي لجسعيات الرميب األحسخ التحادمسثل  ،--------الديج  -

 األحسخ.              
 .التحاد الجولي لجسعيات اليالل األحسخ/الرميب األحسخ، --------الديجة  -
 مسثل المجشة الجولية لمرميب األحسخ ---------الديج  -
 الديج دمحم بؽ أحسج ، المجشة الجولية لمرميب األحسخ -
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 :مسثمي الجسعيات الؾطشية الزيؾف

 اليالل األحسخ األردني لجسعية العامالخئيذ  ،الجكتؾر دمحم مظمق الحجيج -
 اليالل األحسخ األردني، الجكتؾر دمحم سعيج الخظيب -
 اليالل األحسخ األردني ،الديج سامي عبج هللا -
 نائب   رئيذ جسعية اليالل األحسخ التخكي ،الجكتؾر ناجي يؾرو لساز -
 اليالل األحسخ التخكي ،الديج زياد شيخ لر -
 .الدؾدانيأميؽ عـام اليالل األحسخ  ،الديج جعفخ عثسان -
 أميؽ عام اليالل األحسخ البحخيشي  ،الجكتؾر فؾزي أميؽ -
 رئيذ جسعية اليالل األحسخ الفمدظيشي ،الخظيب يؾنذ الجكتؾر -
 أميؽ عام اليالل األحسخ القظخي                   ، الدفيخ عمي بؽ حدؽ الحسادي -
 رئيذ اليالل األحسخ الميبي         ،-------الجكتؾر  -
 اليالل األحسخ الميبي         ،--------الديج  -
 اليالل األحسخ الميبي  ،-------الديج  -
 أميؽ عام اليالل األحسخ السؾريتاني       ، الديج دمحم الخابي الديؽ ولج القاسؼ -
 التؾندياليالل األحسخ  ،الجكتؾر دمحم الفاضل الغؾيل -

       
 اليالل األحسخ العخاقي، احسج كاعؼ الخفاجي الديج -

  
 : (السجاولت خالل الجورة: ثانياا 

 أقخت المجشة في بجاية الجمدة ججول أعساليا كسا يمي: .7
  (.33/2019/1تقخيخ إدارة المجشة اإلسالمية ولميالل الجولي قخار رقؼ )ه د ر 
  (.33/2019/2)ه د ر تقخيخ السشتجى اإلسالمي لمقانؾن الجولي اإلنداني قخار رقؼ 
 (.33/2019/3قخار رقؼ )ه د ر  تقخيخ السكتب اإلقميسي لمجشة بذسال آسيا وأوروبا 
  (.33/2019/4تقخيخ مخكد بشاء الدالم الجتساعي قخار رقؼ )ه د ر 
  (.33/2019/5تقخيخ مخكد بشاء بخنامج اليجخة غيخ الشغامية قخار رقؼ )ه د ر 
 (.33/2019/7قخار رقؼ )ه د ر  2018عام التقخيخ السالي إلدارة المجشة ل 
  (.33/2019/8رقؼ )ه د ر  قخار 2017تقخيخ السخاجع الخارجي لعام 
 (.33/2019/9قخار رقؼ )ه د ر  2019 ممذخوع السؾازنة السالية لعا 
  (.33/2019/10ه د ر )قخار رقؼ   2019بخنامج العسل الدشؾي لعام 
  يدتجج مؽ أعسال ما 
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  مؾعج ومكان الجتساع القادم لمجشة                                                           
 

 :ميالل الجوليالمجشة اإلسالمية لتقخيخ إدارة : ثالثاا 
اطمعـت المجشــة عمى تقخيخ إدارة اليالل الجولي الستزسؽ بيان األعسال واألنذظة التي قامت  .8

 :اآلتيوقخرت  لمجشة، والثالثيؽبيا مشح الجورة الؾاحجة 
 اعتساد التقخيخ. .أ 
وأعزاء إدارة اليالل الجولي مؽ أجل تشفيح قخارات  بجيؾد رئيذ المجشةاإلشادة  .ب 

 المجشة، وبالعسل الجيج واألنذظة اإلندانية التي قامؾا بيا. 
( عمى استسخار الجعؼ والتدييالت التي )ليبياتؾجيو الذكخ والتقجيخ لجولة السقخ  .ج 

 تقجميا إلدارة اليالل الجولي.
اليالل األحسخ  جسعية وإلى ،التخكيةالجسيؾرية تؾجيو الذكخ والتقجيخ إلى حكؾمة  .د 

 .              لمجشة والثالثيؽ ةالثالثلعقج الجورة  السقجمة والتدييالتتعاونيا    عمى ،خكيالت
عمى تعاونيا  تؾجيو الذكخ والتقجيخ لألمانة العامة لسشغسة التعاون اإلسالمي، .ه 

السدتسخ ومدانجتيا إلدارة اليالل الجولي، مؽ أجل تسكيشيا مؽ إنجاز مياميا 
 اإلندانية.

تؾجيو الذكخ لرشجوق التزامؽ اإلسالمي عمى الجعؼ السالي، الحي سبق وأن قجمو  .و 
ودعؾتو  اإلندانية، السداعجات بخامجإلدارة اليالل الجولي، لمقيام بتشفيح بعض 

بخامج السداعجات اإلندانية التي يقجميا الرشجوق في  تشفيح في المجشةلمتعاون مع 
 السشاطق الستزخرة في دول مشغسة التعاون اإلسالمي.

الجيؾد التي  عمىتؾجيو الذكخ والتقجيخ لألمانة العامة لسشغسة التعاون السالمي  .ز 
 المجشة تأسيذتبحليا لحث الجول األعزاء في السشغسة التي لؼ تشزؼ بعج الي اتفاقية 

 لإلسخاع بحلػ ودعؾتيا الي مؾاصمة ىحه الجيؾد.
استسخار الجيؾد مؽ قبل ادارة اليالل الجولي لجي الـــجول األعزاء في السشغسة التي  .ح 

 لإلسخاع بحلػ.  المجشة،لؼ تشزـؼ بـعج لتفاقــية تأسيذ 
الالجئيؽ اليالل الجولي لتقجيؼ السداعجة الندانية ألطفال أسخ  بسذخوعالشادة  .ط 

وتؾجيو الذكخ الجديل الي  2018والحي تؼ تشفيحه خالل عام وىيشقا الي بشجالديرخ ال
في الكؾيت والبحخيؽ والعخاق والسشغسة العخبية  الجسعيات الؾطشية لميالل األحسخ

-----األحسخ والجسعيات الخيخية البحخانية التالية : جسعية باألحسخ والرميلميالل 
 .ياليالل الجولادارة  مع  لسذخوعافي تسؾيل ىحا  امداىستيعمي  ---------

 السشتجى اإلسالمي لمقانؾن الجولي اإلندانيتقخيخ : رابعاا 
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اطمعت المجشة عمى تقخيخ السشتجى اإلسالمي لمقانؾن الجولي اإلنداني التابع ليا، وقخرت في  .9
 :اآلتيشأنو 

 السؾافقة عمى التقخيخ. .أ 
اليالل الجولي وجسعية اليالل األحسخ القظخي، عمى تقجيؼ    تؾجيو الذكخ والتقجيخ إلدارة .ب 

 الجعؼ السادي والسعشؾي والتدييالت الالزمة لتشفيح نذاطات السشتجى.
لتشفيح  الشذاطات، ومشدقي لمسشتجىرئيذ ومقخر المجشة العمسية اإلشادة بجيؾد  .ج 

 .م8201نذاطاتو خالل عام 
العسل عمى استحجاث لجان متخررة في مجالت التعاون، مع الجامعات ر استسخا .د 

 والسشغسات اإلندانيالجولي  لمقانؾن  الؾطشيةومخاكد البحؾث والجراسات والمجان 
لتقجيؼ السذؾرة القانؾنية  القانؾنييؽ،السدتذاريؽ  وتأىيل وإعجاد والجولية،اإلقميسية 

لمقؾات السدمحة واألجيدة الحكؾمية وغيخ الحكؾمية في الجول األعزاء في مشغسة 
والقيام بالعسل ضسؽ آليات تقري الحقائق ومخاقبة تظبيق القانؾن  اإلسالمي،التعاون 

 الجولي اإلنداني. 
سالمي، التؾصية لجى حكؾمات الجول األعزاء في مشغسة التعاون اإل متابعة  .ه 

 لتأسيذ لجان وطشية لمقانؾن الجولي اإلنداني في الجول التي لؼ تشذأ فييا بعج.
دعؾة السشغسات والييئات اإلندانية والتعميسية والثقافية والجتساعية في الجول  .و 

األعزاء بسشغسة التعاون اإلسالمي، إلى التعاون مع السشتجى في إقامة الشجوات، 
اإلنداني، والتعخيف بالسبادئ والقؾاعج اإلسالمية ذات  حؾل مؾضؾعات القانؾن الجولي

 الرمة.
 . 9201اعتساد بخنامج العسل والسؾازنة السالية الدشؾية لمسشتجى لعام  .ز 

 
 
 
 

 :السكتب اإلقميسي لمجشةتقخيخ : خامداا 
، واوروبااطمعـت المجشة عمى التقخيخ السقجم مؽ السسثل القميسي لمجشة لذسال آسيا  .10

أنقخة  في باو وأور لمجشة لسشظقة شسال أسيا  اإلقميسي السكتبوالستزسؽ األعسال التي قام بيا 
 خالل الفتخة الساضية، وقّخرت بذأنو اآلتي:

 .م.2018لعام السالي  والتقخيخ لمشذاطات الدشؾي السؾافقة عمى التقخيخ  .أ 
 في لمجشة،قميسي اإلشادة بالجيؾد الكبيخة التي يبحليا الديج عسخ تاشمي السسثل اإل .ب 

وخاصة بخنامج  اإلندانيةتدييخ أعسال السكتب اإلقميسي وتشفيح بخامج السداعجات 
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 السداعجة الندانية ألطفال أسخ الخوىيشقا الالجئيؽ في تقجيؼلاليالل الجولي 
 .م2018بشجالدير خالل عام 

والجعؼ تعاونيا  عمى التخكي،تؾجيو الذكخ والتقجيخ إلى جسعية اليالل األحسخ  .ج 
السكتب اإلقميسي لسشظقة شسال آسيا وأوربا، وفي تشفيح بخامج  الي السقجمةالتدييالت 

 السداعجات اإلندانية.
 الى الندانيةالحسخ والرميب الحسخ والسشغسات  لميالل الؾطشيةدعؾة الجسعيات  .د 

ج التعاون مع مكتب السسثل القميسي لمجشة في مذخوعات السداعجات الندانية وبخام
تشسية القجرات البذخية والسؤسدية في بعض السشاطق التي تتعخض لكؾارث وازمات 

 .اندانية
 .2019اعتساد بخنامج العسل والسؾازنة السالية الدشؾية لمسكتب القميسي لمجشة لعام  .ه 

 
 :مخكد بشاء الدالم الجتساعيتقخيخ : سادساا 
وبعج مشاقذة ما ورد فيو، قخرت اطمعت المجشة عمى تقخيخ مخكد بشاء الدالم الجتساعي  .11

 اآلتي:
اتخحتيا جسعية اليالل األحسخ العخاقي إلقامة مخكد بشاء  التي باإلجخاءات الشادة .أ 

 المجشةالدالم الجتساعي، كأحج البخامج السذتخكة مع 
التخحيب باستعجاد جسعية اليالل األحسخ العخاقي لتقجيؼ الجعؼ السالي الالزم لمسخكد  .ب 

 .اعسالوسسارسة ل
 .لمسخكدالسؾازنة السالية و العسل الدشؾي اعتساد بخنامج  .ج 

 
 
 

 :بخنامج اليجخة غيخ الشغاميةتقخيخ : سابعاا 
 التؾندياليالل الحسخ  وجسعية الجوليإدارة اليالل التقخيخ السقجم مؽ  عمىاطمعت المجشة  .12

 :يميالشغامية، وبعج مشاقذة السؾضؾع قخرت المجشة ما  غيخ اليجخةبخنامج  حؾل
 اعتساد التقخيخ. .أ 
 البخنامجاستزافة مقخ  عمىتؾجيو الذكخ والتقجيخ لجسعية اليالل األحسخ التؾندي  .ب 

إدارة اليالل  مع السؾقعةالمجشة وفقا لسحكخة التفاىؼ  مع المجشةمذتخك مع  كبخنامج
وتتؾلي الجسعية تشفيحه بالتعاون مع الجسعيات الؾطشية السعشية والسشغسات  الجولي،

 والجولية السيتسة بالسؾضؾع.اإلقميسية 
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 األحسخدعؾة السشغسات الؾطشية والجولية واإلقميسية والجسعيات الؾطشية لميالل  .ج 
 .البخنامجاألحسخ إلي تقجيؼ الجعؼ السادي والسعشؾي ليحا  والرميب

اليالل  وجسعية الحسخالتخحيب باستعجاد السشغسة العخبية لميالل الحسخ والرميب  .د 
الحسخ البحخيشي وجسعية اليالل الحسخ التخكي وجسعية اليالل الحسخ الميبي وجسعية 

 مشاقذةعمى أن يتؼ  البخنامج،اليالل الحسخ الدؾداني لمذخاكة   والتعاون في ىحا 
 .البخنامجالتعاون في ىحا  آليات

 .السالية وومؾازنت الدشؾي اعتساد بخنامج العسل  .ه 
 
 :السالي التقخيخ :اا مشاث

السشتيية في  السالية استعخضت المجشة التقخيخ السالي إلدارة اليالل الجولي عؽ الدشة .13
 ـ: اآلتيوقــخرت في شأنو  7201بخديدس31
 اعتساد التقخيخ السالي.  .أ 
لمسؾارد  الخشيج الستخجامتؾجيو الذكخ إلي رئيذ المجشة وأعزاء إدارتيا، عمى  .ب 

 السالية لمجشة.
تؾجيو الذكخ إلى السسمكة العخبية الدعؾدية ودولة قظخ عمي قياميسا بتدجيج  .ج 

  .المجشةمداىساتيا السالية في مؾازنة 
دعؾة الجول األطخاف، التي لؼ تدجد بعج مداىساتيا الدشؾية في مؾازنة المجشة، إلى  .د 

 اإلسخاع بتدجيجىا إلدارتيا.
الجيؾد التي تبحليا  ىعم السالمي تؾجيو الذكخ الي المانة العامة لسشغسة التعاون  .ه 

 .الستأخخةسجاد السداىسات  عمىمؽ اجل حث الجول الطخاف في التفاقية 
دعؾة الجول األعزاء في مشغسة التعاون اإلسالمي، إلى تقجيؼ الجعؼ والتسؾيل لبخامج  .و 

 العسل اإلنداني لمجشة. 
في تسؾيل بخامج  مؾاصمتو عمىالتزامؽ اإلسالمي  صشجوق  إلىتؾجيو الذكخ والتقجيخ  .ز 

 العسل اإلنداني لمجشة.
رئيذ المجشة تذكيل وفؾد مؽ بيؽ أعزاء المجشة لمقيام بديارة الجول األطخاف  يتؾلى .ح 

سجاد مداىساتيا في مؾازنة المجشة وتقجيؼ مداىسات  عمىفي اتفاقية المجشة لمحث 
 طؾعية ودعؼ مالي لبخامجيا اإلندانية.

جيؾدىؼ السبحولة لجي جيات الختراص في  عمىالمجشة  ألعزاء الذكختؾجيو  .ط 
 حكؾمات بمجانيؼ لإلسخاع بدجاد مداىساتيا ودعؾتيؼ لالستسخار في ذلػ.

 
  :تقخيخ السخاجع الخارجي :تاسعا
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وقخرت اعتساد  ،7201أطمعت المجشة عمى تقخيخ السخاجع الخارجي عؽ الدشة السالية  .14
 التقخيخ.

 
  :9201 لعامالسؾازنة السالية  :عاشخا

 بسبمغ اعتسادهوقخرت  -2019ناقذت المجشة مذخوع مؾازنتيا السالية الدشؾية لعام  .15
 .( مميؾني دولر أمخيكي 2000000$)

 :الدشؾي بخنامج العسل  :الثاني عذخ
، وقخرت  2019لعام الجوليناقذت المجشة بخنامج العسل الدشؾي السقتخح إلدارة اليالل  .16

 السؾافقة عميو.
 

  : لمجشةالجورة القادمة  مؾعج ومكان  :عذخ الخابع
 قخرت المجشة تكميف رئيديا بإجخاء الترالت الالزمة، لتحجيج مؾعج ومكان الجورة القادمة. .17
األحسخ  اليالل جسعيةوإلى  التخكية ،والتقجيخ لحكؾمة الجسيؾرية  بالذكخ المجشةتتقجم  .18

عمى حدؽ الستقبال وكخم الزيافة والتدييالت التي قجمت لمجشة، مسا كان لو أكبخ  ،خكيالت
 . ة والثالثيؽلثالثا دورتيا األثخ في نجاح أعسال 

 
 ــــــــــــــ

 


