
   ث- 18 / 17قرار رقم 

  بشأن اللجنة الدولية للهالل الدولى بنغازى

   

) دورة االخاء والتضامن االسالمي ( ان المؤتمر االسالمي الثامن عشر لوزراء الخارجية  
هـ 1409 شعبان 9 - 6المنعقد في مدينة الرياض ، بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 

  . م1989ار آذ/  مارس 16 - 13الموافق 
 ث الصادر - 15/17 القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر االسالمى وخاصة القرار رقم اذ يذكر 

  . عن المؤتمر االسالمى السابع عشر لوزراء الخارجية بشأن اللجنة االسالمية للهالل الدولى
ية والثقافية  على توصيات الدورة الرابعة عشرة للجنة االسالمية للشؤون االقتصادوبعد أن اطلع 

  . واالجتماعية
 في االعتبار تقرير رئيس اللجنة عن اجتماعها السابع الذي عقد في الرياض بالمملكة واذ يأخذ 

  ). م 1988ديسمبر ( هـ 1409العربية السعودية في ربيع 

 عن اقتناعه بالدور الهام الذي يجب أن تقوم به اللجنة في المجال االنسانى وميدان واذ يعرب 
  . اثةاالغ

 عن تقديره للتنسيق القائم بين االمانه العامة لمنظمة المؤتمر االسالمى والجماهيرية واذ يعرب 
  . العربية الليبية الشعبية االشتراكية فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية المقر

الشعبية االشتراكية للدعم المادى الذي  .  عن شكره العميق للجماهيرية العربية الليبيةواذ يعرب 
قدمته والتسهيالت المتعلقة باالدارة والنقل والتموين التى ال تزال تقدمها للجنة قصد انشاء المقر 

  : في بنغازى
هالل الدولى على  الدول االعضاء التى لم توقع بعد على اتفاقية اللجنة االسالمية لليحث )1

  . المبادرة الى التوقيع عليها حتى تتمكن اللجنة من مباشرة مهامها وتحقيق اهدافها النبيلة
 الدول االعضاء كافة الى مساندة جهود اللجنة االسالمية للهالل الدولى خالل فترة يدعو) 2

  . تكوينها وتزويدها بالدعم المعنوى والمادى
ت العالم االسالمى الى دعم البرنامج التطبيقى لرعاية االم  الدول االعضاء ومؤسسايدعو) 3

والطفل في االسرة المسلمة ، وكذلك المساهمة في دعم برنامج مساعدة الالجئين في مناطق العالم 
  . االسالمى حسب اولوياته الملحة على اساس طوعى

برامج اللجنة  من المجلس الدائم لصندوق التضامن االسالمى المساهمة في تمويل يطلب) 4
  . االسالمية للهالل الدولة الصحية واالجتماعية في مناطق العالم االسالمى االكثر حاجة

  .  على تقرير االجتماع السابع للجنة االسالمية للهالل الدولىيصادق) 5
 


