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دورة السالم  (المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية في دورته الرابعة والثالثين         إن    
 خالل الفترة من  ة باكستان اإلسالمية ،      جمهوري – المنعقدة في إسالم أباد      )والتقدم والوئام 

  م ؛2007 آيار/ مايو17 - 15هـ الموافق 1428 اآلخر ربيع 30 إلى 28

  @@ˆg@@‹×‰n�í     القرارات الصادرة عن مـؤتمرات القمـة اإلسـالمية والمـؤتمرات
اإلسالمية األخرى خاصة الدورة العادية العاشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي والقمة اإلسالمية           

ئة الثالثة والدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية ، والـدورة            االستثا
  ؛) كومياك(الثامنة للجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية 

@b�ßa�nÛaë    س بشأن ترشيد القرارات اإلسالمية وبنود جدول       -13/31 بالقرار رقم
تمر اإلسالمي لوزراء الخارجية التي     األعمال والصادر عن الدورة الحادية والثالثين للمؤ      

  عقدت في اسطنبول بتركيا ؛

@@Êý��üa@‡Èië     المقدمة مـن قبـل اإليسيـسكو واللجنـة         ير  راقت مع فائق التقدير، على ال
  ؛اإلسالمية للهالل الدولي 

‡Èië ير األمين العام حول الموضوعات التالية ؛قرت االطالع على  
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  ïÛë‡Ûa@ÞýèÜÛ@òîßý�⁄a@òävÜÛa–ðŒbÌäi@Z@  -ب 
1( ky‹í للهالل الدولي حيز التنفيذ بموجب مصادقة  بدخول اتفاقية اللجنة اإلسالمية 

 لوزراء الخارجية المنعقد في     28 دولة عضو حتى اآلن وفقا لقرار المؤتمر اإلسالمي          15
م ، الذي حدد النصاب المطلوب للمصادقات على االتفاقية   2001 حزيران/باماكو في يونيو  

المنظمة وقت موافقـة  لبدء سريانها على اساس بلوغ المصادقات ثلث الدول األعضاء في          
 . دولة 39م وعددها آنذاك 1982المؤتمر افسالمي الثالث عشر على االتفاقية عام 

2( s±@  اتفاقية تأسيس اللجنة اإلسالمية للهالل تنضم بعد إلى الدول األعضاء التي لم
إنجـاز  في أسرع وقت حتى تـتمكن مـن     واالنضمام إليها   الدولي على المبادرة إلى ذلك      

جميع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية إلى      @ë@ìÇ‡�í،  يق أهدافها النبيلة    مهامها وتحق 
  .مساندة جهود اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ماديا ومعنويا من أجل تحقيق برامجها

3( ìÇ‡í@    تـوفير أسـباب الرعايـة      للى بذل الجهود    اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي إ
ع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئـين        بالتعاون م لالجئين واألسرى   والحماية  

  .واللجنة الدولية للصليب األحمر وغيرهما من الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 
4( íéuì@          الشكر العميق إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى لما

  . من دعم وتسهيالت للجنةه قدمتوقدمته 
5( l‹Èí@   على استضافتها الـدورة    اإلسالمية الموريتانية   لجمهورية  ل كرهشعن فائق

و  23يـومي   في نواكشوط   ت  عقدللجنة اإلسالمية للهالل الدولي التي ان     العشرين   و الثانية
  . م2007 كانون ثان/يناير 24
6( l‹Èí@            عن جزيل الشكر لصندوق التضامن اإلسالمي على ما قدمه من دعم للجنة
ë‡’bäíê@يم المزيد من الدعم لها االستمرار في تقد.  
7( @��Èí@  ة والمملكة المغربيـة   اليمنيالنيجر والجمهورية   ر لجمهورية   عن عميق الشك

   .على اتفاقية تأسيس اللجنةالتصديق  باعلى قيامه
8( ‡’bäí@          الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية المعنية تقديم الدعم المادي والفنـي

  .الة األلغام في إقليم كازامانس  إلزغالللجهود التي تبذلها جمهورية السن
  

*  @@@k�ÜĐí     للدورة بشأنها  ير  تقرورفع  موضوعات هذا القرار    من األمين العام متابعة
  .والثالثين للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية الخامسة 
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