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  بشأن اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي

   

إن المؤتمر اإلسالمي الخامس عشر لوزراء الخارجية ، المنعقد في صنعاء بالجمهورية العربيـة              
/  كـانون األول  22-18الموافـق  (  هــ  1405 ربيع األول 29 إلى 25اليمنية في الفترة من    

  ، ) م1984ديسمبر 
الصادرين عن المؤتمر اإلسالمي الرابع     ) أ  .ق(  ث   -7/4ث  - 6/14رين رقم   إذ يشير الى القرا   

  عشر لوزراء الخارجية ومؤتمر القمة اإلسالمي الرابع، بشأن اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، 

وإذا ما أخذ علما بالتوصيات الصادرة عن الدورة الحادية عـشرة للجنـة اإلسـالمية للـشؤون                 
   واالجتماعية حول الموضوع، االقتصادية والثقافية

وبعد االطالع على المذكرة التفسيرية المقدمة من األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حـول         
  الخطوات التنفيذية التي تقوم بها اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ممارسة مهامها، 

عاجلة ومكثفة في مجـاالت     وتقديرا لما تحتاجه بعض مناطق العالم اإلسالمي من جهود إنسانية           
اإلغاثة والرعاية االجتماعية واإلنسانية بصفة عامة، لمواجهة ظروف الكوارث الطبيعية وغيـر            

  الطبيعية التي يتعرض لها الماليين من أشقائنا، 

وتمكينا للجنة اإلسالمية للهالل الدولي من المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية المبذولـة علـى               
أوسع نطاق، بإعداد برامج لإلغاثة والمساعدات االجتماعية إلنقاذ ضحايا استمرار ظاهرة الجفاف     

  والتصحر في عدد من الدول األعضاء في أفريقيا، 

الجتماعين الثاني والثالث للجنة اإلسالمية للهالل الـدولي        وبعد دراسة التقريرين الصادرين عن ا     
)  م 1984مايو /  أيار 20 و19الموافق (  هـ 1404 شعبان   19 و   18المنعقدين في جدة يومي     

  ، ) م 1984نوفمبر /  تشرين الثاني11 و10الموافق ( هـ 1405 صفر 18 و 17وأنقرة يومي 
 اتفاقية تأسيس اللجنة المذكورة لتمكينها من االنطالق         يناشد كافة الدول األعضاء التوقيع على      -1

   لمباشرة أعمالها وتحقيق األهداف والغايات السامية التي أنشئت من أجلها ؛
 يدعو جميع الدول األعضاء لرعاية جهود اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي في مرحلة تأسيسها              -2

   وتقديم الدعم المادي الالزمين لها ؛
   ى برنامج وخطة عمل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي في مرحلتها التأسيسية ؛ يصدق عل-3
 يعرب عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الجماهيرية العربية الليبيـة الـشعبية               -4

  . االشتراكية للجنة اإلسالمية للهالل الدولي في مرحلتها التأسيسية الحالية
 


