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 تقرير الدورة الثامنة عشر

 للجنة اإلسالمية للهالل الدولي

 دولة قطر –الدوحة 

 هـ2211شعبان  11 – 11

 (1001أكتوبر  17-16)الموافق 

 

تحت رعاٍة سعادة الشٍخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانٌ وزٍر خارجٍة دولة قطر، عقدت 

اللجنة اإلسالمٍة للهالالل الالدولٌ اجتماعهالا الثالامن عشالر بقاعالة ااجتماعالات بمقالر جمعٍالة الهالالل 

 29-28هال  الموافال  3222شالعبان 22-22األحمر القطرً فالٌ مدٍنالة الدوحالة بدولالة قطالر ٍالومٌ 

 م.2002أكتوبر 

واستهالال ل ااجتمالال اـ بتالال الوة مباركالال ة مالالن القالالرآن الكالالرٍم، ثالالم ت عالالل سالالعادة السالال ٍر عبالالد 

الرحمن دمحم الخلٍ ٌ ممثالل سالعادة الشالٍخ حمالد بالن جاسالم بالن جبالر آل ثالانٌ وزٍالر خارجٍالة دولالة 

 قطر، بإلقاء خطاب رحب فٌ بداٍته برئٍس وأععاء اللجنة، وأعالرب عالن تمنٍاتاله القالادقة بال ن

تكلل أعمال هاله  الالدورة بالالتوفٍ  والنجالاأ. وأشالار أللالي األهمٍالة الكبٍالرة التالٌ تولٍهالا دولالة قطالر 

للعمالالل اإلنسالالانٌ، وحرقالالها علالالي تقالالدٍم المسالالاعدات اإلنسالالانٍة لعالالحاٍا الكالالوار  الحالالروب فالالٌ 

مختلف أرجاء العالم اإلسالمٌ. وأكد عرورة تعافر جهود الدول األععاء فٌ منظمة المؤتمر 

والمنظمالالات والمؤسسالالات اإلسالالالمٍة فالالٌ مجالالال دعالالم التعالالامن والتالالرابط بالالٍن الالالدول  اإلسالالالمٌ

والشعوب اإلسالمٍة، ونو  أٍعاً بالجهود اإلنسانٍة الخٍرة التٌ تقالوم بهالا جمعٍالة الهالالل األحمالر 

 القطرً، وما تقوم به اللجنة اإلسالمٍة للهالل الدولٌ فٌ مجال العمل اإلنسانٌ.

حمود أحمد سالم مدٍر ألدارة الشئون الثقافٍة باألمانة العامة لمنظمة ثم ألقي سعادة السٍد م 

المؤتمر اإلسالمٌ الخطاب الموجه أللي ااجتماـ من معالٌ الالدكتور عبالدا لواحالد بلقزٍالز األمالٍن 

العام للمنظمة، عبر فٍه عن الشكر لحكومة دولة قطالر والهالالل األحمالر القطالرً علالي استعالافة 

 شر للجنة اإلسالمٍة للهالل الدولٌ .أعمال ااجتماـ الثامن ع

ودعا أللي دعم هه  اللجنالة بوقال ها الجهالاز المتخقال  فالٌ أطالار المنظمالة، فالٌ مجالال  

النشالالاط اإلنسالالانٌ وااجتمالالاعٌ، وعالالرورة التعجٍالالل بإمالالداد  بكالالل عناقالالر القالالوة التالالٌ تمكنالاله مالالن 

ل اإلسالالمٌ النهوض بمسؤولٍاته فٌ رعاٍة وحماٍالة عالحاٍا الكالوار  والحالروب، وتجسالٍد العمال

المشالالترب بالالالروأ اإلسالالالمٍة الداعٍالالة أللالالي البالالهل والعطالالاء مالالن أجالالل الح الالاظ علالالي حٍالالاة اإلنسالالان 

 وكرامته.
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وألقالالي سالالعادة الالالدكتور دمحم بالالن لالالانم العلالالٌ المعاعالالٍد مالالدٍر عالالام جمعٍالالة الهالالالل األحمالالر  

أ القطالالرً كلمالالة رحالالب فٍهالالا بالالرئٍس وأععالالاء اللجنالالة اإلسالالالمٍة للهالالالل الالالدولٌ وتمنالالٌ النجالالا

اجتماعها الهً تتشرف الجمعٍة باستعافتها بمقرها. وتحالد  عالن البالراما واألعمالال اإلنسالانٍة 

التالالٌ تقالالوم بهالالا الجمعٍالالة داخلٍالالا وخارجٍالالا ب عالالل دعالالم دولالالة قطالالر. وأعلالالن عالالن تطلعالاله أللالالي تقوٍالالة 

أواقر التعاون المشترب مع كافة المنظمات اإلنسانٍة فٌ العالم اإلسالمٌ، ودعمه الكامل للجنالة 

 إلسالمٍة للهالل الدولٌ .ا

وأعلن فٌ كلمتاله أناله تجسالٍدا لالهلب فال ن الهالالل األحمالر القطالرً سٍستعالٍف مقالر اللجنالة  

العلمٍة للقانون الدولٌ اإلنسالانٌ التالٌ شالكلتها أمانالة اللجنالة، وتقالدٍم التسالهٍالت والالدعم الالزمالٍن 

الالهً تالم التوقالل أللٍاله بالٍن  لت دٍة عملها، وأشار أللي ات اقٍة التعاون فٌ مجاات العمالل اإلنسالانٌ

 الجمعٍة واللجنة.

وتح د  فٌ ااجتم اـ األستاه جالل عبدا لمجٍالد ممثالل األمانالة العامالة لمنظمالات جمعٍالات 

الهالل األحمر والقلٍب األحمر العربٍالة، حٍال  نقالل أللالي الحاعالرٍن تحٍالات معالالٌ الشالٍخ عبالد 

لحعور، وأشار أللي التعاون القائم الغنٌ آشٌ أمٍنها العام الهً حالت ظروف قحٍة بٍنه وبٍن ا

 بٍن الطرفٍن منه ت سٍس اللجنة. وأعرب عن تمنٍاته لالجتماـ بالنجاأ والتوفٍ .

ثم ألقي سعادة السٍد علالي محمالود بوهدمالة رئالٍس اللجنالة اإلسالالمٍة للهالالل الالدولٌ خطابالا 

جتمالاـ . شكر فٍه حكومالة دولالة قطالر وجمعٍالة الهالالل األحمالر القطالرً علالي استعالافتها هالها اا

وأوعح أهمٍة العمل الهً تقوم به اللجنالة وعالرورة دعماله، لتمكٍنهالا مالن توسالٍع مشالاركتها فالٌ 

الجهود الرامٍة لتقدٍم العون والرعاٍة لعحاٍا الكوار  الطبٍعٍة ولٍالر الطبٍعٍالة والحالروب فالٌ 

ض لهالا مختلف أرجاء العالم اإلسالمٌ. وتحد  أٍعا عن المعانالاة اإلنسالانٍة القاسالٍة، التالٌ ٍتعالر

الشعب ال لسطٍنٌ بسبب العدوان اإلسرائٍلٌ المستمر، وندد بانتهاب ألسالرائٍل المتواقالل للقالانون 

م بش ن حماٍة المالدنٍٍن أثنالاء 3929الدولٌ اإلنسانٌ، وخاقة خرقها ات اقٍة جنٍف الرابعة لعام 

والمسالاعدة ودعا الدول والمؤسسات اإلسالمٍة أللي تقدٍم المزٍد مالن العالون  النزاعات والحروب.

لتخ ٍف معاناة أبناء الشعب ال لسطٍنٌ. كما تحد  عن النتائا المالدمرة اسالتمرار معانالاة الشالعب 

العراقٌ بسبب الحقار الم روض علٍه منه أكثر من عشر سنوات، مما أدى أللي تدهور أوعاـ 

لاله أبنائه القالحٍة وااقتقالادٍة وااجتماعٍالة  بشالكل خطٍالر داعٍالا أللالي العمالل علالي وعالع نهاٍالة 

والحٍلولة دون تعرض هها الشعب الشقٍ  أللي عدوان جدٍد ٍكون هو أول عحٍة له، واسالتمرار 

 ت كٍد الدعوة للسلم ودرء مخاطر الحرب وفقا لمبادئ اللجنة وأهدافها .

وناشالالد فالالٌ خطابالاله الالالدول األععالالاء فالالٌ منظمالالة المالالؤتمر اإلسالالالمٌ اإلسالالراـ بالالالتوقٍع 

 لكٌ تتمكن من أداء عملها علي النحو المرجو. والمقادقة علي ات اقٍة ت سٍس اللجنة
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ث م باشرت اللجنة بعد هلالب أعمالهالا برئاسالة السالٍد/ علالي محمالود بالو هدمالة رئالٍس اللجنالة، 

 وبحعور أععائها التالٍة أسماؤهم : 

 الجمهورٍة التركٍ ة  السٍد/ تورك ر سان  ال .2

 الجماهٍرٍة العربٍة اللٍبٍة  كعوان عبد هللاناقر السٍد/ .1

 المملكة العربٍة السعودٍة  األحمدسلٍمان / سلٍم السٍد .1

 جمهورٍة السنغال  بابا علبون انداوالسٍد/  .2

  جمهورٍة السنغال             بوبو نٍانغالسٍد/  .3

 جمهورٍة السنغال  السٍد/ دمحم تٍتجان جا  .4

 الجمهورٍة اإلسالمٍة اإلٍرانٍة  السٍد/ حسن شوشترً زاد  .5

 هورٍ ة مال  ٌجم  /حمٍد الدٍن تراورًالسٍد .6

 جمهورٍة ألندونٍسٍا       بابات سوجٍانناالسٍد/  .7

 جمهورٍة لٍنٍ  ا   كونتٌ دمحمالسٍد/  .20

 األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمٌ  السٍد/ محمود أحمد سالم .22

  وبمشاركة وفد أمانة اللجنة اإلسالمٍة للهالل الدولٌ.

األمانالة العامالة لمنظمالة جمعٍال ات  لممثالد السٍد جالل عبد المجٍالمراقب  وحعر ااجتماـ بق ة

 .الهالل األحم ر والقلٍ ب األحمر العربٍ ة

 ممثلو الجمعٍات الوطنٍة المدعوة وهم :  ااجتماـكما حعر  

 ، مدٍر عام جمعٍة الهالل األحمر القطرً. السٍد الدكتور دمحم بن لانم العلي المعاعٍد .3

والعالقالات الدولٍالة بجمعٍالة الهالالل األحمالر  لاثالةاإل ألدارةل دمحم، مالدٍر آالسٍد دمحم بن جوهر  .2

 القطرً.

 اإلمالاراتالسٍد الدكتور قالح موسي الطائٌ، مدٍر اإللاثالة بجمعٍالة الهالالل األحمالر لدولالة  .2

 العربٍة المتحدة.

 الهالل األحمر الجٍبوتٌ. أمٍن عام جمعٍةالسٍد عبدً خٍرً بوأ،  .2

 األحمر السودانٌ.الهالل  رئٍس جمعٍةالسٍد كمال عبدا لقادر بله،  .5

 القلٍب األحمر األولندً. أمٍن عام جمعٍةالسٍد / كوسٍجا روبرت،  .6

 

 إقرار جدول األعمال:ـ أوالً :

 أقرت اللجنة فٌ بداٍة عملها جدول األعمال علي النحو التالٌ:  
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   تقرٍ      ر أمان      ة اللجن       ة. .3

   مهك     رة ح    ول الوع ع فٌ فلسطٍ  ن. .2

فالالالٌ العال الالال م والنالالالازحٍن مالالالهكرة بشالالال ن أوعالالالاـ الالجئٍالالال ن  .2

 اإلسالم ٌ.

  

   ورقة عمل بش ن مشكلة الج وـ فٌ العال م اإلسالم ٌ. .2

مهكرة بش ن ات اق التعاون بٍن أمانة اللجنة والهالل األحمالر  .5

 القطرً.

  

مالالالهكرة بشالالال ن تشالالالكٍل لجنالالالة علمٍالالالة حالالالول القالالالانون الالالالدولٌ  .6

 اإلنسانٌ.

  

   تقرٍ  ر متابع  ة بش   ن المساع دات اإلنسانٍ ة. .7

   مشروع   ات المساع      دة اإلنسانٍ    ة. .8

   برنام      ا العم      ل المرحل     ٌ. .9

   التقرٍ            ر المال         ٌ. .30

  ما ٍستج       د م        ن أعم   ال. .33

  اجتم  اـ الق  ادم.موع      د ومك    ان ا .32

 تقرير أمانة اللجنة:ـ ثانيا ً:

أطلعالال ت اللجن الال ة تقرٍالالر أمانتهالالا المتعالالمن بٍالالان األنشالالطة التالالٌ قامالالت بهالالا منالاله ااجتمالالاـ 

 الساب  وقررت ما ٍل    ٌ : 

 .التقرٍر المقدم من أمانة اللجنة اعتماد .2

ٍالة الشالعبٍة ااشالتراكٍة العظمالي توجٍه الشكر والتقالدٍر لدولالة المقالر الجماهٍرٍالة العربٍالة اللٍب .1

 علي استمرار الدعم والتسهٍالت التٌ تقدمها للجنة .

 اإلشادة بجهود أمانة اللجنة من أجل استكمال ت سٍسها، وباألنشطة اإلنسانٍة التٌ تقوم بها . .1

الطلب من أمانة اللجنة مواقلة جهودها لح  الدول األععاء فٌ منظمة المؤتمر اإلسالمٌ  .2

باانعالمام أللالالي ات اقٍالة الت سالالٍس ، والتوقالٍة أٍعالالا لالدى معالالالٌ األمالٍن العالالام  علالي اإلسالالراـ

 للمنظمة بااستمرار فٌ السعٌ لدى تلب الدول من أجل هها الغرض .

مناشدة الدول األععاء فٌ المنظمة التٌ سب  لها التوقٍع علي اات اقٍة ولم تودـ بعد وثالائ   .3

 التقدٍ ، اإلسراـ بهلب.
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لكالل مالن جمهورٍالة القمالر ااتحادٍالة اإلسالالمٍة ودولالة اإلمالارات العربٍالة  التعبٍر عالن الشالكر .4

 ألجالالراءات اسالالتكمالومناشالالدتهما  المتحالالدة علالالي قٍامهمالالا بالالالتوقٍع علالالي ات اقٍالالة ألنشالالاء اللجنالالة

 .التقدٍ  علٍها

 توجٍه الشكر لجمهورٍة السودان علي قٍامها بالتقدٍ  علي ات اقٍة ت سٍس اللجنة. .5

 األراضي الفلسطينية:ـاألوضاع في  ثالثاً: 

بحثالالت اللجنالالة المالالهكرة المقدمالالة مالالن أمانتهالالا بشالال ن األوعالالاـ فالالٌ األراعالالٌ ال لسالالطٍنٍة 

والعدوان المستمر الهً ٍتعرض له الشالعب ال لسالطٍنٌ مالن قبالل ساللطات ااحالتالل اإلسالرائٍلٌ ، 

 وقررت اآلتٌ : 

ة ، وألدانتهالالا اإلعالالراب عالالن تعالالامنها الكامالالل مالالع الشالالعب ال لسالالطٍنٌ فالالٌ انت اعالالته المباركالال .2

 للعدوان الوحشٌ الهً ٍتعرض له .

الهالل األحمر ال لسطٍنٌ ، وألدانة العالدوان الالهً اسالتهدفه ، وأدى أللالي استشالهاد الوقوف مع  .1

 وجرأ عدد كبٍر من متطوعٍه وتدمٍر سٍارات اإلسعاف .

مناشالدة الالالدول األععالالاء فالالٌ منظمالالة المالالؤتمر اإلسالالالمٌ والمؤسسالالات اإلسالالالمٍة العاملالالة فالالٌ  .1

ال العمل اإلنسانٌ ، تقدٍم المزٍد من العون  للشعب ال لسطٍنٌ ، خاقة فٌ مجال المالواد مج

الطبٍة واألدوٍة واأللهٍة ، والتنسٍ  فٍما بٍنها لتلبٍة كافة ااحتٍاجالات مالن المسالاعدات التالٌ 

 ٍتطلبها الوعع.

تعاقالدة تكثٍف جهودها من أجل ح  األطراف المبالتوقٍة لدى الدول األععاء فٌ المنظمة  .2

السامٍة فٌ ات اقٍات جنٍف علي الوفاء بالتزاماتهالا  المشالتركة بعالمان احتالرام ات اقٍالة جنٍالف 

 الرابعة وتحسٍن الوعع اإلنسانٌ المتدهور علي أرض الواقع.

مناشالالدة المجتمالالع الالالدولٌ العمالالل علالالي وقالالف اانتهاكالالات التالالٌ تقالالوم بهالالا سالاللطات ااحالالتالل  .3

والعربٍالة المحتلالة، والعمالل علالي تالوفٍر الحماٍالة للشالعب اإلسرائٍلٍة فٌ األراعٌ ال لسطٍنٍة 

 ال لسطٍنٌ.

الالالالدعوة أللالالالي تنسالالالٍ  العمالالالل اإلسالالالالمٌ الرسالالالمٌ والشالالالعبٌ، علالالالي المسالالالتوى الالالالدولٌ ل عالالالح  .4

ااعتالالداءات اإلسالالرائٍلٍة علالالي المالالدنٍٍن وألدانتهالالا، وحالال  المجتمالالع الالالدولٌ، خاقالالة المنظمالالات 

 لهه  ااعتداءات.تخاه موقف جاد لوعع ح د سرٍع اعلي اإلنسانٍة، 

دعوة اللجنة الدولٍة للقلٍب األحمر أللي بالهل المزٍالد مالن المسالاعٌ لحماٍالة السالكان المالدنٍٍن  .5

فالالالٌ األراعالالالٌ ال لسالالالطٍنٍة المحتلالالالة والعمالالالل علالالالي عالالالمان وقالالالول اإلمالالالدادات اإلنسالالالانٍة 
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والمساعدات لهم دون عوائ ، و نشر كافة المعلومات المتوفرة لدٍها عالن انتهاكالات ألسالرائٍل 

 . - اقٍات جنٍف وخاقة اات اقٍة الرابعة المتعلقة بحماٍة المدنٍٍن أثناء النزاعات المسلحةات

 -في العالم اإلسالمي:  والنازحين أوضاع الالجئين رابعاً:

استعرعت اللجنة المهكرة المقدمة من أمانتها حول هها الموعوـ، والجهود المبهولالة فالٌ 

ألٍجالالاد الحلالالول المناسالالبة لمعالجالالة أوعالالاـ الالجئالالٍن  ألطالالار منظمالالة المالالؤتمر اإلسالالالمٌ، مالالن أجالالل

 -والنازحٍن، وتوفٍر سبل الرعاٍة لهم، وقّررت اللجنة ما ٍلٌ:

المناشدة لمساعدة الالجئٍن والنازحٍن فٌ العالم اإلسالالمٌ، وتقالدٍم الرعاٍالة  نداءاتاستمرار  .2

 والعون المناسبٍن لهم .

فٌ مجال مساعدة الالجئٍن والنازحٍن، خاقة عرورة التعاون مع الهٍئات اإلنسانٍة العاملة  .1

 الم وعٍة العلٍا لألمم المتحدة لشؤون الالجئٍن، لعمان عودتهم الطوعٍة أللي بالدهم .

ااستمرار فٌ متابعة موعوـ الالجئالٍن والنالازحٍن فالٌ العالالم اإلسالالمٌ مالن جمٍالع جوانباله  .1

 القانونٍة واإلنسانٍة، خالل ااجتماعات القادمة للجنة .

ة الدول األععاء، والبنب اإلسالمٌ للتنمٍة، وقندوق التعامن اإلسالالمٌ، والجمعٍالات دعو .2

الوطنٍالالة للهالالالل األحمر/القالاللٍب األحمالالر فالالٌ العالالالم اإلسالالالمٌ، أللالالي تقالالدٍم العالالون لالجئالالٍن 

 أللي لٍنٍا والسودان.والنازحٍن 

 -خامسـاً:  مشكلة الجوع في العالم اإلسالمي:

عمل المقدمة من أمانتها عن مشكلة الجوـ فٌ العالم أطلعت اللجن  ة علي ورقة ال

 اإلسالمٌ، ونتائجها السلبٍة علي قحة وحٍاة أعداد كبٍرة من المواطنٍن فٌ العدٍد من بلدانه، 

 -وقـررت اآلتـي:

أللي مساندة جهود المجتمع الدولٌ، وخاقة الهٍئات الدولٍة هات العالقة ودعم  الدعوة .3

وعع حد لمسبباته وآثار  فٌ الدول ومشكلة الجوـ، برامجها المعتمدة، لمكافحة 

 األكثر فقرا.

الدول والمؤسسات اإلسالمٍة المعنٍة، تقدٍم المزٍد من العون للدول األععاء  مناشدة .2

 فٌ منظمة المؤتمر اإلسالمٌ التٌ تعاني من مشكلة الجوـ.

رورً من ااهتمام بال ئات الععٍ ة، وبهل الجهود من أجل توفٍر القدر الع ضرورة .2

الغهاء  والرعاٍة القحٍة لألم والط ل فٌ المجتمعات األكثر حاجة فٌ بلدان العالم 

 اإلسالمٌ.

  - سادسـاً:   التعاون بين أمانة اللجنة وجمعية الهالل األحمر القطري:
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الموقعالة بالٍن أمانالة اللجنالة وجمعٍالة الهالالل األحمالر القطالرً بشال ن  باات اقٍةاللجنة رحبت 

 نسٍ  بٍنهما فٌ مجاات العمل اإلنسانٌ، وق  ررت الموافقة علٍها.التعاون والت

 - سابعا : تشكيل لجنة علمية حول القانون الدولي اإلنساني:

أطلعت اللجنة علي المهكرة المقدمة مالن أمانتهالا بشال ن تشالكٍل لجنالة علمٍالة لألعالداد إلقامالة 

 -مٍة هات القلة، وقررت اللجنة:ندوات عن القانون الدولٌ اإلنسانٌ، والمبادئ والقواعد اإلسال

 الموافقة علي المهكرة. .3

اإلشالالادة بمشالالاركة أمانالالة اللجنالالة فالالٌ النالالدوتٍن اللتالالٍن أقامتهمالالا الهالالالل األحمالالر القطالالرً  .2

 ومركز دراسات الخلٍا بجامعة قطر عن القانون الدولٌ اإلنسانٌ.

التعرٍالالف  التعبٍالالر عالالن التقالالدٍر للجهالالود التالالٌ ٍبالالهلها الهالالالل األحمالالر القطالالرً فالالٌ مجالالال .2

الكامالل استعالافة مقالر اللجنالة العلمٍالة  باسالتعداد والترحٍالب  بالقانون الالدولٌ اإلنسالانٌ

للقالانون الالالدولٌ اإلنسالالانٌ  والتابعالة للجنالالة اإلسالالالمٍة للهالالل الالالدولٌ وتقالالدٍم التسالالهٍالت 

 .والدعم الالزم لت دٍة المهام الموكولة أللٍها 

ب األحمالالر فالالٌ الالالدول األععالالاء فالالٌ دعالالوة الجمعٍالالات الوطنٍالالة للهالالالل األحمالالر/ القالاللٍ .2

منظمة المؤتمر اإلسالمٌ أللي التعاون مع أمانة اللجنة واللجنالة العلمٍالة للقالانون الالدولٌ 

اإلنسالالانٌ، فالالٌ أقامالالة نالالدوات حالالول موعالالوعات القالالانون الالالدولٌ اإلنسالالانٌ، والتعرٍالالف 

 بالمبادئ والقواعد اإلسالمٍة المتقلة به، ونشرها .

 - ن برامج المساعدات اإلنسانية:ثامنا ً: تقرير متابعة بشأ

استعرع ت اللجن ة المالهكرة التالٌ أعالدتها أمانتهالا حالول المسالاعدة اإلنسالانٍة التالٌ قالدمتها  

للمتعررٍن من الزلزال فٌ الجمهورٍالة اإلسالالمٍة وتلب المقدمة أللي كل من للشعب ال لسطٍنٌ، 

خهت علمالاً بالمسالاعٌ التالٌ تقالوم لهالل األحمر السودانٌ لدعم أنشطته اإلنسانٍة، وأوااإلٍرانٍة، 

مشالروـ الرعاٍالة وجهودهالا لتن ٍاله  ،رعاٍالة القالحٍة فالٌ أفغانسالتانللإلقامالة مشالروـ بها األمانالة 

 - القحٍة فٌ جٍبوتٌ بالتعاون مع البنب اإلسالمٌ للتنمٍة  وحكومة جٍبوتٌ ، وقّررت ما ٍلٌ :

بٍعٍة ولٍر الطبٍعٍة وأللي عرورة استمرار تقدٍم العون والمساعدة أللي عحاٍا الكوار  الط .2

 الالجئٍن والنازحٍن، فٌ حدود اإلمكانٍات المتاحة.

وأخهت اللجنة علمالا بالنالداء الالهً وجهاله منالدوب جمهورٍالة السالنغال أللالي الجمعٍالات الوطنٍالة  .1

للهالل األحمر/القلٍب األحمر فٌ الدول األععاء فالٌ منظمالة المالؤتمر اإلسالالمٌ بغٍالة تقالدٍم 

التٌ لرقت فٌ المحٍط األطلسالٌ   "ج وا"  نكوبٌ الباخرة السنغالٍةمساعدات ألنسانٍة ألسر م

 خالل شهر سبتمبر الماعٌ.
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توجٍه الشكر أللي دولة المقر، الجماهٍرٍة العربٍة اللٍبٍة الشالعبٍة ااشالتراكٍة العظمالي، علالي  .1

كٍنها من الدعم الهً تقدمه أللي اللجنة اإلسالمٍة للهالل الدولٌ، ومناشدتها تقدٍم المزٍد منه، لتم

 التوسع فٌ تطبٍقات برامجها اإلنسانٍة.

 - تاسعا: مشروعات المساعدة اإلنسانية:

م، وفقالاً لمالا ورد فالٌ 2002استعرعت اللجنة موازنة مشروعات المساعدة اإلنسانٍة لعام 

 المهكرة المقدمة من أمانة اللجنة، وقررت الموافقة علٍها .

 - عاشراً: برنامج العمل المرحلي:

اما العمل المرحلٌ ألمانة اللجنة خالل ال ترة المقبلالة وفقالاً للقالٍغة نللجنة علي بروافقت ا

 التٌ وردت فٌ وثائ  ااجتماـ .

 - حادي عشر:  التقرير المالي:

درست اللجنة التقرٍر المالٌ الهً أشالتمل علالي تقرٍالر المراجالع القالانونٌ والتقرٍالر المالالٌ 

 رت :م ، وقر23/32/2003عن السنة المنتهٍة فٌ 

التقرٍالالر المالالالٌ، وعبالالرت عالالن ارتٍاحهالالا لألسالاللوب الجٍالالد الالالهً تنتهجالاله  اعتمالالاد - 3

 أمانتها فٌ تسٍٍر أمورها المالٍة .

دعوة األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمٌ وأمانة اللجنالة أللالي بحال  ألمكانٍالة  - 2

  تالالوفٍر مقالالادر تموٍالالل جدٍالالدة تمكنهالالا مالالن القٍالالام بنشالالاطاتها اإلنسالالانٍة خالالالل هالاله

 المرحلة . 

توجٍالاله الشالالكر أللالالي قالالندوق التعالالامن اإلسالالالمٌ علالالي المسالالاعدات المالٍالالة التالالٌ  - 2

 ٍقدمها للجنة، وحثه علي تقدٍم المزٍد منها لها.

 - :د من أعمالـستجي اـمثاني عشر:  

ناقشت اللجنة اإلسالمٍة للهالل الدولٌ الوعع اإلنسانٌ الم ساوً الهً ٍعانٍه الشعب  

استمرار الحقار الم روض علٍه وما ٍتعرض له حالٍا من تهدٍد بشن هجوم العراقٌ بسبب 

ألنسانٍة خطٍرة ودعت المجتمع  ةعسكرً محتمل علٍه وما ٍترتب علي هلب من نتائا ومعانا

الدولٌ أللي العمل علي منع وقوـ حرب جدٍدة فٌ المنطقة . ودعت اللجنة الدول األععاء فٌ 

ستعداد لمواجهة ما ٍترتب علي هلب من كارثة ألنسانٍة . منظمة المؤتمر اإلسالمٌ أللي اا

وقررت اللجنة توجٍه رسالة بهها الش ن أللي معالٌ األمٍن العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمٌ 

 بهها الخقو . وألقدار بٍان عام
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 - عشر:  موعد ومكان االجتماع القادم: ثالث

التنسالالٍ  مالالع األمانالالة العامالالة قالالررت اللجنالالة تكلٍالالف رئٍسالالها بالالإجراء ااتقالالاات الالزمالالة، ب

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمٌ، لتحدٍد موعد ومكان ااجتماـ القادم.

 

وفٌ خت ام ااجتماـ قّررت اللجن ة توجٍ ه برقٍة شكر وامتنان أللي قاحب السمو الشٍخ  

 حمد بن خلٍ ة آل ثانٌ أمٍر دولة قطر ورئٍس مؤتمر القمة اإلسالمٌ التاسع.

 

الشٍخ حمد بن جاسالم بالن جبالر آل ثالانٌ وزٍالر   سعادةقٍات شكر أللي كما قررت ألرسال بر 

الخارجٍة بدولالة قطالر، وأللالي سالعادة رئالٍس جمعٍالة الهالالل األحمالر القطالرً، وسالعادة مالدٍر عالام 

الهالل األحمر القطرً، علي حسن ااستقبال وكرم العٍافة والتسهٍالت التٌ قدمت للجنة، ممالا 

 أ.مكنها من عقد اجتماعها فٌ ٍسر ونجا

 

 

 

 

 

 

 


