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   بنغازي -حول اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي 

    
") انتفاضة األقصى"دورة السالم والتنمية (إن مؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد في دورته التاسعة 

م 2000 نوفمبر 13 و 12هـ الموافق 1421 شعبان 17 و 16في الدوحة بدولة قطر يومي 
  .  

الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة اإلسالمي في ) إ.ق( ث– 34/8لقرار رقم  إذ يستذكر ا  
  . طهران 

 ث الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمـؤتمر         – 37/27وإذ يستذكر أيضا القرار رقم      
  . اإلسالمي لوزراء الخارجية 

دقة غالبية الـدول    وإذ يالحظ عدم توفر النصاب القانوني لهذه اللجنة بسبب عدم توقيع ومصا           
  . م 1982األعضاء على اتفاقية التأسيس التي أقرها مؤتمر وزراء الخارجية منذ عام 

 بتقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة اإلسالمية للهالل الدولي التي عقدت في جدة          وإذ أخذ علما  
 19 و   18هـ الموافق لـ    1420 جمادى اآلخرة    10 و   9 المملكة العربية السعودية يومي      –

  . م1999سبتمبر 
تقرير رئيس اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي حول أنشطة اللجنة المقدم إلى االجتماع            وإذ درس   

 .  
على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجيـة فـي            يؤكد    - 1

ى اتفاقية تأسـيس    الدول األعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد عل        يحث  دوراتها السابقة التي    
اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها فـي أسـرع              

  . وقت حتى تتمكن من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة 
جميع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية إلى مساندة جهود اللجنة اإلسالمية          يدعو    - 2

  . يا ومعنويا من أجل تحقيق برامجهاللهالل الدولي ماد
إلى بذل الجهود حول الالجئين واألسرى وتوفير أسباب الرعاية والحماية لهـم            يدعو    - 3

بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واللجنة الدولية للصليب األحمـر             
  . وغيرهما من الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

الشكر العميق إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمـى لمـا            جه  يو  - 4
  . قدمته من دعم وتسهيالت للجنة خالل فترة تأسيسها 

عن جزيل الشكر لصندوق التضامن اإلسالمي على ما قدمه من دعـم للجنـة              يعرب    -5
  .  االستمرار في تقديم المزيد من الدعم لها ويناشده

ن األمين العام متابعة هذا الموضوع ورفع تقرير عنه للدورة العاشرة لمؤتمر            ميطلب    -6
  . القمة اإلسالمي 

 


