عشرون عاما من التضامن واألخوة

 / 1999-2020عشرون عاما من العمل من اجل التضامن
واألخوة بني املسلمني ،عشرون عاما من التعريف ابلتعاليم
اإلسالم السمحة ونشرها واشاعة مزااي احلضارة اإلسالمية
وما قدمته للبشرية على مدى ( )15قران من الزمن ..عشرون
عاما من تعزيز وترسيخ «الشوري» ىف مجيع الدول اإلسالمية..
عشرون عاما من التعاون والتنسيق والتشاور واحلوار بني الربملاانت
االسالمية ...تلكم هي املسرية املظفرة الحتاد اجملالس الدول
األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمي ،الذى يضم ( )54برملاان
و( )22مراقبا ،وعقد حىت مستهل عام 2020م مخسة عشر
مؤمترا ،وتوىل رائسته الدورية مخسة عشر رئيسا لربملاانت الدول
االسالمية ،وتعاقب على امانته العامة ثالثة امناء عامون ميثلون:
اجملموعات اجلغرافية الثالثة :العربية ،االفريقية واألسيوية..

معــاىل الســيد حممــد
قريشــى نيــاس

(مجهورية السنغال)

األمــن العــام احلــايل ،شــغل
منصبــه اعتبــارا منــذ أول
أغســطس .2018

معــايل الربوفســور
حممــود إرول قليــج

(اجلمهورية الرتكية)

اثين أمــن عــام لألحتــاد
حيــث بــدأت فــرة عملــه
مــن أول مايــو 2008
وحــي  31يوليــو .2018

معــاىل الســيد ابراهيــم
عــوف
( مجهورية مصر العربية)

هــو أول أمــن عــام لألحتــاد.
وقــد امتــدت واليتــه مــن
األول من مارس 2000
وحــي الثالثــن مــن
ابريــل .2008

2020-1999

مؤمترات االحتاد

17-15
يونيو
1999

10-9
مارس
2004

31-30
يناير
2008

30
يونيو
2010

املؤمتر التأسيسي (الدورة األويل) لالحتاد:
طهران/اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

28-27
سبتمرب
2001

الدورة الثانية لالحتاد:
الرابط/اململكة املغربية

الدورة الثالثة ملؤمتر االحتاد:
داكار/مجهورية السنغال

13-12
أبريل
2006

الدورة الرابعة ملؤمتر األحتاد:
اسطنبول/اجلمهورية الرتكيه

الدورة اخلامسة ملؤمتر األحتاد:
القاهرة /مجهورية مصر العربية

31-30
يناير
2010

الدورة السادسة ملؤمتر االحتاد:
كمباال /مجهورية يوغندا

املؤمتر االستثنائي األول لالحتاد حول فك احلصار اجلائر
عن غزة :دمشق  /اجلمهورية العربية السورية

19
يناير
2011

املؤمتر االستثنائي الثاين لالحتاد حول تعديل النظام
االساسي أبوظيب  /دولة اإلمارات العربية املتحدة

31-30
يناير
2012

18-19
فرباير
2014

الدورة السابعة ملؤمتر االحتاد:
ابملبانغ/مجهورية إندونيسيا

 22-21الدورة الثامنة ملؤمتر االحتاد:
يناير
 2013اخلرطوم/مجهورية السودان

الدورة التاسعة ملؤمتر االحتاد:
طهران /اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

21-22
يناير
2015

الدورة العاشرة ملؤمتر االحتاد:
اسطنبول/اجلمهورية الرتكية

24-25
يناير
2016

الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد:
بغداد /مجهورية العراق

23-24
يناير
2017

الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد:
ابماكو /مجهورية مايل

17-16
يناير
2018

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد:
طهران /اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

14-13
مارس
2019

الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد:
الرابط /اململکة املغربية

جملس االحتاد (اللجنة العامة حاليا)
دورات «اجمللس» اليت عقدت خارج إطار مؤمترات االحتاد:

29-28
فرباير
2000

الدورة الطارئة جمللس االحتاد:
طهران/اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

18-17
يناير
2003

الدورة اخلامسة جمللس األحتاد:
ايوندي /مجهورية الكامريون

4-3
يوليو
2000

الــدورة الثانية جمللس االحتاد:
القاهرة  /مجهورية مصر العربية

10-9۰
فرباير
2005

الدورة السابعة جمللس األحتاد:
بريوت /اجلمهورية اللبنانية

 16-15الدورة التاسعة جمللس األحتاد :كواال ملبور /ماليزاي

فرباير 2007

23
مارس
2008

الدورة االستثنائية الثانية:
اسطنبول/اجلمهورية الرتكية

19-18
فرباير
2009

الدورة احلادية عشرة جمللس االحتاد:
نيامي /مجهورية النيجــر

اجتماع الثالثية الرائسية

22
يوليو
2014

اجتماع الثالثية الرائسية حول الوضع يف فلسطني والعدوان
على غزة :طهران /اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

18
ديسمرب
2017

اجتماع الثالثية الرائسية واألجتماع االستثنائي اللجنة
فلسطني :ىف طهران /اجلمهورية اإلسالمية ايرانية

جلنة فلسطني

3-2
يونيو
2012

االجتماع األول للجنة
فلسطني:
اسطنبول /مجهورية تركية

 18االجتماع الطارئ للجنة فلسطني
ديسمرب الدائمة :طهران /اجلمهورية
2017
اإلسالمية اإليرانية

زایرة وفد من االحتاد ملخيمات الجئى الروهينغيا
12-11
سبتمرب
2018

زايرة وفد احتاد جمالس الدول
األعضاء يف منظمة التعاون
االسالمي إىل خميمات الجئى
الروهينغيا:
كوكس ابزار/
مجهورية بنغالديش الشعبية

14
مايو
2018

االجتماع الطارئ للجنة
فلسطني الدائمة :طهران/
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

اللجنة التنفيذية

دورات اللجنة التنفيذية اليت عقدت خارج إطار مؤمترات االحتاد:

11-10
أغسطس
1999

االجتماع األول للجنة
التنفيذية :إسالم آابد/
مجهورية ابكستان اإلسالمية

29-28
أبريل
2002

االجتماع السابع للجنة التنفيذية :الكويت

15
أكتوبر
1999

االجتماع الثاين للجنة التنفيذية:
برلني /اجلمهورية األملانية

18-17
سبتمرب
2003

8-7
اكتوبر
2004

21-20
نوفمرب
2005

االجتماع احلادي
عشر للجنة
التنفيذية :بريوت/
ابجلمهورية اللبنانية

االجتماع الثالث عشر للجنة
التنفيذية :مقر األمانة العامة

5-4
سبتمرب
2007

االجتماع السابع عشر
للجنة التنفيذية:
اخلرطوم/مجهورية السودان

8-7
اكتوبر
2008

18-17
مارس
2001

االجتماع اخلامس للجنة
التنفيذية :القاهرة /
مجهورية مصر العربية

االجتماع التاسع للجنة التنفيذية لألحتاد:
جاكارات  /اجلمهورية اإلندونيسية

 29-28االجتماع اخلامس
نوفمرب عشر للجنة التنفيذية:
 2006كواالملبور /ماليزاي

14
يناير
2009

االجتماع التاسع عشر للجنة
التنفيذية:
نيامي /مجهورية النيجر

29-28
يونيو
2009

10
مايو
2010

االجتماع احلادي والعشرون
للجنة التنفيذية :اجلزائر/
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
الشعبية

االجتماع الطارئ الثاين
للجنة التنفيذية:
اسطنبول/اجلمهورية الرتكية

عقد االجتماع الطارئ األول
للجنة التنفيذية:
اسطنبول /ابجلمهورية الرتكية

24
أكتوبر
2010

 21-20االجتماع الثالث والعشرون للجنة التنفيذية:
يونيو  2010ديب /دولة اإلمارات العربية املتحدة

20
نوفمرب
2011

االجتماع السادس والعشرون
للجنة التنفيذية:
أنقرة  /اجلمهورية الرتكية

29
سبتمرب
2012

االجتماع الثامن والعشرون للجنة
التنفيذية :إصفهان/
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

10
يونيو
2014

8-7
سبتمرب
2015

االجتماع الثاين والثالثون
للجنة التنفيذية :الرابط/
اململكة املغربية

االجتماع الرابع والثالثون للجنة
التنفيذية :إسالم أابد  /مجهورية
ابكستان اإلسالمية

19
يونيو
2013

االجتماع الرابع والعشرون
للجنة التنفيذية :أبوظيب/
دولة اإلمارات العربية املتحدة

االجتماع الثالثون للجنة
التنفيذية ابکو/
مجهورية أذربيجان

17-18
يناير
2016

االجتماع السادس
والثالثون للجنة
التنفيذية:
اسطنبول/
مجهورية الرتكية

3-2
اکتوبر
2018

االجتماع األربعون للجنة
التنفيذية :داكار /مجهورية
السنغال

8-7
أكتوبر
2017

17
يوليو
2019

االجتماع االستثنائي الثالث
للجنة التنفيذية لالحتاد:
الرابط /اململكة املغربية

أول
أكتوبر
2019

االجتماع الثامن والثالثون للجنة
التنفيذية :مقر األمانة العامة

االجتماع الثاين واألربعون
للجنة التنفيذية لالحتاد:
كمباال/مجهورية أوغندا

مؤمترات الربملانيات املسلمات

6-5
أبريل
2011

املنتدى اإلسالمي للربملانيات املسلمات ملناقشة قضااي
املرأة املسلمة دمشق – اجلمهورية العربية السورية

27
يناير
2012

املؤمتر األول للربملانيات املسلمات:
ابملبانغ  /اجلمهورية االندونيسية

16
يناير
2013

املؤمتر الثاين للربملانيات املسلمات:
اخلرطوم  /مجهورية السودان

27
فرباير
2014

املؤمتر الثالث للربملانيات املسلمات:
طهران /اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

19
يناير
2015

املؤمتر الرابع للربملانيات املسلمات اسطنبول/
اجلمهورية الرتكية

22
يناير
2016

املؤمتر اخلامس للربملانيات املسلمات بغداد /
مجهورية العراق

21
يناير
2017

املؤمتر السادس للربملانيات املسلمات:
ابماكو  /مجهورية مايل

15
يناير
2018

املؤمتر السابع للربملانيات املسلمات:
طهران /اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

11
مارس
2019

املؤمتر الثامن
للربملانيات
املسلمات :الرابط/
اململکة املغربية

