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   بنغازي -بشــأن اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي 

    

دورة السالم والشراكة مـن     (إن المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين            
هــ  1420 ربيـع أول     18 إلـى    15 بوركينـا فـاسو في الفترة من       -المنعقد في واغادوغو    ) أجل التنمية 

  . م1999 يوليو 1 يونيو إلى 28فق الموا

 بالقرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات اإلسالمية وبالتوصيات الصادرة عـن الـدورة             إذ يذكر   
الثانية والعشرين للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية بشأن اللجنة اإلسـالمية للهـالل              

  الدولي، 

رة الرابعة عشرة للجنة اإلسالمية للهالل الدولي التي عقد في اسـطنبول             بتقرير الدو  علما وإذ يأخذ   
  . م1998 يونيو 4 و 3هـ الموافق لـ 1419 صفر 10 و 9بالجمهورية التركية يومي 

  .  رئيس اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي حول أنشطة اللجنة المقدم إلى االجتماع وإذ درس تقرير  

ن الدول األعضاء خالل المؤتمر الدولي القادم للصليب األحمر والهـالل            التعاون بي  وإذ يؤكد أهمية    
  . م1999األحمر المقرر عقده في جنيف في شهر نوفمبر 

 الدول األعضاء التي لم توقع أو يصادق بعد على اتفاقية تأسيس اللجنـة اإلسـالمية                يحث  - 1
للهالل الدولي على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها في أسرع وقت حتى تتمكن         

  . من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة 

ندة جهود اللجنـة اإلسـالمية       جميع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية إلى مسا       يدعو  - 2
  . للهالل الدولي ماديا ومعنويا من أجل تحقيق برامجها

 إلى بذل الجهود بشأن الالجئين واألسرى وتوفير أسباب الرعايـة والحمايـة لهـم               يدعو  - 3
بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واللجنـة الدوليـة للـصليب              

  . هيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة األحمر وغيرهما من ال

 إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى لما قدمته من           العميق يوجه الشكر   - 4
  . دعم وتسهيالت للجنة خالل فترة تأسيسها 

الل  الدول األعضاء إلى التعاون بينها أثناء المؤتمر الدولي القادم للصليب األحمر والهيدعو  -5
األحمر خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني الحالي للشارة وانتخاب أعـضاء             

  . اللجنة الدائمة للحركة والتنسيق في هذا الشأن مع جمعياتها الوطنية 

 من األمين العام متابعة هذا الموضوع ورفع تقرير عنه للدورة السابعة والعـشرين              يطلب  -6
  . لخارجية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء ا

 


