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 الثالثـة والثالثـين     المنعقد في دورتـه   إن المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية        
خالل الفترة  ،   جمهورية أذربيجان  – باكوفي  ) انسجام الحقوق والحريات والعدالة   دورة  (

  .م 2006 يونيو 21 – 19افق هـ المو1427جمادى األول  25إلى  23 من

@@ˆg‹×‰n�í  ات الصادرة عن مـؤتمرات القمـة اإلسـالمية،         وصيت القرارات وال
واللجان الدائمة والمؤتمرات اإلسالمية األخرى ذات الصلة، وبخاصة الـدورة العاشـرة            

  .لمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجيةوالثالثين لالثانية  والدورة ،لمؤتمر القمة اإلسالمي 

‡Èië@Êý�üa@     ير المتميز المقدم من ممثـل المـدير        قرت مع فائق التقدير، على ال
 للجنـة اإلسـالمية للـشؤون االقتـصادية والثقافيـة           29العام لإليسيسكو إلى الدورة     

، المتضمن تفاصيل المشاريع والبرامج واألنشطة المنفـذة خـالل الفتـرة             واالجتماعية
، والتي اسـتفادت منهـا      والتاسعة والعشرين   الثامنة والعشرين    ندورتيالالفاصلة بين   

  .الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية

  Š†@ˆgë‘@اللجنةاتطاير رئيس اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي حول نشرتق  .  
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1( @s�±@       بعد على اتفاقية تأسيس اللجنـة       صادقتالدول األعضاء التي لم توقع أو 
اإلسالمية للهالل الدولي على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها فـي            

@ë@ìÇ‡�í،  ع وقت حتى تتمكن من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلـة            أسر
جميع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية إلى مساندة جهود اللجنة اإلسالمية          

  .للهالل الدولي ماديا ومعنويا من أجل تحقيق برامجها

2( @ìÇ‡�í@  ـ  للى بذل الجهود اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي إ ة توفير أسـباب الرعاي
بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون       لالجئين واألسرى   والحماية  

الالجئين واللجنة الدولية للصليب األحمر وغيرهما من الهيئات اإلقليمية والدولية 
  .ذات الصلة 

3( éuìí@   الشكر العميق إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمـى
  .ن دعم وتسهيالت للجنة خالل فترة تأسيسها مه قدمتولما قدمته 

 

4( @l‹�Èí@   على استـضافتها الجتمـاع الـدورة       النيجر  لجمهورية   شكرهعن فائق
يـومي  نيـامي   ت ب عقدللجنة اإلسالمية للهالل الدولي التي ان     العشرين  الحادية و 

  . م2006 يناير 21و  20

5( @l‹�Èí@           عـم  عن جزيل الشكر لصندوق التضامن اإلسالمي على ما قدمه مـن د
  .االستمرار في تقديم المزيد من الدعم لها @ë‡’bäíêللجنة 

6( �Èí@  ر للجمهورية اليمنية  عن عميق الشك@ë@علـى  االتحاديـة    القمـر    جمهورية
   .على اتفاقية تأسيس اللجنةالتصديق  بامقيامه

7( ‡’bäí@ الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية المعنية تقديم الدعم المادي والفني
  . إلزالة األلغام في إقليم كازامانس غالذلها جمهورية السنللجهود التي تب


