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األمـة  دورة (في دورتـه الحاديـة عـشرة    مؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد إن    

 7  و 6 جمهورية السنغال ، يومي     – في دكار    )اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين    
  م ؛2008 مارس 14 – 13هـ الموافق 1429جمادى األولى 

القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسـالمية والمـؤتمرات         �*��ذ$��>ذ��  
عادية العاشرة لمـؤتمر القمـة اإلسـالمي والقمـة     اإلسالمية األخرى خاصة الدورة ال    

 والثالثـين للمـؤتمر اإلسـالمي لـوزراء         الرابعةاإلسالمية االستثائة الثالثة والدورة     
 والدورة الثامنة للجنـة   لوزراء الثقافة الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي     و ،رجيةالخا

  ؛) كومياك(الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية 

	س بشأن ترشيد القرارات اإلسالمية وبنود جدول -13/31لقرار رقم  باوא��زא
األعمال والصادر عن الدورة الحادية والثالثين للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية التي 

  عقدت في اسطنبول بتركيا ؛

المقدمة مـن قبـل اإليسيـسكو    ير راقت مع فائق التقدير، على الو� د�א�ط*�ع��
  ؛ل الدولي واللجنة اإلسالمية للهال

 

�ل�א�دو���  -ب %��������  :'	ز!��)–א���)��א

 بعد بلوغ حـد النـصاب    بدخول اتفاقية اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي    ���*=� )1
 المطلوب للمصادقات من قبل الدول األعضاء،

اتفاقية تأسيس اللجنة اإلسـالمية     تنضم بعد إلى    الدول األعضاء التي لم      ��*�4 )2
ن مـن  في أسرع وقت حتى تتمكواالنضمام إليها   للهالل الدولي على المبادرة إلى ذلك       

جميع الدول األعـضاء والمؤسـسات    �*د�و�و،  مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة     إنجاز  
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اإلسالمية إلى مساندة جهود اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ماديا ومعنويا مـن أجـل       
  .تحقيق برامجها

توفير أسباب الرعايـة  للى بذل الجهود اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي إ  �*د�و� )3
بالتعاون مع مفوضية األمم المتحـدة الـسامية لـشؤون          ئين واألسرى   لالجوالحماية  

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

4( �Eالشكر العميق إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى     و� 
  . من دعم وتسهيالت للجنةه قدمتو لما قدمته ،)البلد المضيف(

 لثـة الثاعلى استـضافتها الـدورة       يوغندالجمهورية   شكرهفائق   عن � *�=� )5
 23 و 21يـومي   كمبـاال فـي   ت  عقدللجنة اإلسالمية للهالل الدولي التي ان     العشرين  و

  . م2008 كانون ثان/يناير

عن جزيل الشكر لصندوق التضامن اإلسالمي على ما قدمه مـن دعـم     � *�=� )6
  .االستمرار في تقديم المزيد من الدعم لها  هاشدينوللجنة 

الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمية المعنية تقديم الـدعم المـادي           �)	�*د� )7
  . إلزالة األلغام في إقليم كازامانس غالوالفني للجهود التي تبذلها جمهورية السن


