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  بشأن اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي بنغازي 

    
دورة الوحدة والتعاون اإلسالمي من أجل السالم (إن المؤتمر اإلسالمي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية 

 القعدة -ذو 8 -4، المنعقد في كراتشي بجمهورية باكستان اإلسالمية في الفترة الواقعة ما بين )والعدل والتقدم
  ، ) م1993 أبريل 29 -25الموافق ( هـ 1413

إذ يذكر بمختلف القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات اإلسالمية وتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة 
  اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واإلسالمية، بشأن اللجنة اإلسالمية للهالل الدولى، 

  جتماع العاشر للجنة الذي عقد في طهران بالجمهورية اإلسالمية االيرانية، وبعد دراسة تقرير اال

  وإذ أعرب عن اقتناعه بالدور الهام الذي يجب أن  تقوم به اللجنة في المجال اإلنساني وميدان اإلغاثة، 

دمته وإذ أعرب عن شكره العميق للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية للدعم المادي الذي ق
  والتسهيالت المتعلقة باإلدارة والنقل والتموين التي ال تزال تقدمها للجنة إلنشاء المقر في بنغازي، 

   -:وإذ يعرب عن ترحيبه برغبة الجمهورية اإلسالمية االيرانية باالنضمام الى عضوية اللجنة
مية للهالل الدولي على المبادرة  يحث الدول األعضاء التي لم توقع وتصادق بعد على اتفاقية اللجنة اإلسال-1

  . الى التوقيع والمصادقة عليها حتى تتمكن اللجنة من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة
 يقرر تأسيسا على ما جاء بنص المادة الثامنة باتفاقية إنشاء اللجنة انتخاب أعضاء اللجنة اإلسالمية للهالل -2

  . الدولى من الدول الموقعة على اتفاقية اللجنة
 يدعو الدول األعضاء ومؤسسات العالم اإلسالمي الى دعم البرنامج اإلسالمي لرعاية األم والطفل، وكذلك -3

في دعم برنامج  مساعدة الالجئين في مناطق العالم اإلسالمي حسب أولوياته الملحة على أساس المساهمة 
  . تطوعي

 يطلب من صندوق التضامن اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسات اإلسالمية األخرى المساهمة -4
ناطق العالم اإلسالمي األكثر في تمويل برامج  اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي الصحية واإلسالمية في م

  . حاجة
 يدعو الى العمل وبذل كل الجهود بشأن الالجئين فى البلدان اإلسالمية ومناطق العالم األخرى وتوفير -5

أسباب الرعاية والحماية لهم بالتعاون مع المؤسسات اإلسالمية المعنية ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
  . الالجئين

ر العميق للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية لما تقدمه من دعم وتسهيالت للجنة  يوجه الشك-6
  . خالل فترة إنشاءها

 يعبر عن تقديره العميق للجهود واألعمال التى تقوم بها اللجنة رغم إمكانياتها المحدودة ويدعوها الى -7
  . االستمرار فى بذل هذه الجهود

  . جتماع العاشر للجنة اإلسالمية للهالل الدولي يصادق على تقرير اال-8
   

 


