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     بنغازي-حول اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي 

تقـدم  دورة ال( إن المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحاديـة والثالثـين                 

هـ 1425 ربيع الثاني    28 إلى    26 في اسطنبول بالجمهورية التركية خالل الفترة من         )والوئام العالمي 

  .م 2004 يونيو 16 - 14وافق الم

 إذ يستذكرالقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية والمؤتمرات اإلسـالمية األخـرى                    

  .خاصة الدورة العاشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي 

 – بتقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة اإلسالمية للهالل الدولي التي عقد في دكار              وإذ أخذ علما          

  . م 2003 ديسمبر 10 و 9جمهورية السنغال يومي 

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

  وبعد االطالع على تقرير األمين العام حول الموضوع ، 

ة تأسيس اللجنة اإلسـالمية للهـالل       الدول األعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على اتفاقي         يحث        )1

الدولي على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها في أسرع وقت حتى تتمكن من مباشرة               

جميع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية إلى مساندة       ويدعو  مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة ،      

  .ن أجل تحقيق برامجهاجهود اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ماديا ومعنويا م

ود لتوفير أسباب الرعاية والحمايـة لالجئـين        اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي إلى بذل الجه      يدعو        )2

واألسرى بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واللجنة الدولية للـصليب     

  .األحمر وغيرهما من الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

اكية العظمى لما قدمته وتقدمه من الشكر العميق إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتريوجه       )3

  .دعم وتسهيالت للجنة خالل فترة تأسيسها 

عن فائق شكره لجمهورية السنغال على استضافتها الجتماع الدورة التاسعة عـشرة للجنـة             يعرب        )4

م ، ويـشيد بقرارهـا      2003 ديسمبر   10 و   9اإلسالمية للهالل الدولي التي انعقد بدكار يومي        

  . اتفاقية إنشاء اللجنة االنضمام إلى

ويناشـده  عن جزيل الشكر لصندوق التضامن اإلسالمي على ما قدمه مـن دعـم للجنـة                يعرب        )5

  .االستمرار في تقديم المزيد من الدعم لها 

لجمهورية القمر االتحادية اإلسالمية على قيامهما بـالتوقيع علـى اتفاقيـة           عن عميق الشكر  يعبر        )6

   . ، ويناشدها استكمال إجراءات التصديق عليها في أقرب وقت ممكنتأسيس اللجنة

بالشكر الجزيل لجمهورية السودان والمملكة األردنية الهاشمية ودولة قطـر علـى قيـامهم              يتقدم        )7

  .بالتصديق على اتفاقية تأسيس اللجنة 

ورة الثانية والثالثـين للمـؤتمر      من األمين العام متابعة هذا الموضوع ورفع تقرير عنه للد         يطلب        )8

     .اإلسالمي لوزراء الخارجية 


