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 تقـريــر
 اجتماع الدورة العشرين

 للجنة اإلسالمية للهالل الدولي
 صنعاء

 الجمهوريـة اليمنية
 هـ5231شوال  32و  32
 م3002ديسمبر  6و  1

 
 
بفنةد  بسةت بقاعةة اججتماعةات  العشرين دورتهاعقدت اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي 

 – 1هـ الموافق 5231شوال  32–33وسترن حدا بمدينة صنـعاء بالجمهورية اليمنيـة يومـي 

 .م3002ديسمبر  6

لقة  الةدكتور عبةال علة  ا بتـالوة مباركـة من القرآن الكريم، ثم احـحفل األفتتواستهـل 

زبارة، أمين عام جمعية الهالل األحمةر اليمنةي، مقةرر اللجنةة الو نيةة للقةانون اإلنسةاني كلمةة 

رحب فيهةا بؤعاةاء اللجنةة والمشةاركين فةي أعمةال الةدورة العشةرين للجنةة اإلسةالمية للهةالل 

ي يشةار  فيهةا كوكبةة الدولي والندوة حول اتفاقية انشاء اللجنة اإلسالمية للهةالل الةدولي والتة

من علماء القانون ورجال السياسة والفكر واألدب واألعالم ونوه بؤهمية اللقاء لما يعكسه مةن 

اهتمةةام بةةالمواثيق والمعاهةةدات الم بقةةة أثنةةاء النزاعةةات المسةةلحة . وحيةةا فةةي كلمتةةه مت ةةوعي 

المعانةةاة  الهةةالل اجحمةةر والصةةليب اجحمةةر الةةوين يةةإدون واجةةبهم اجنسةةاني مةةن اجةةل ت فيةة 

 البشرية التي تسببها الكوارث ال بيعية وتل  التي من صنع اجنسان.

ثم الق  معالي الدكتور دمحم أحمد الكباب ، رئيل جمعية الهالل اجحمر اليمني كلمة رحب 

فيها بالمشاركين في أعمال الدورة والندوة ، وشةدد فةي كلمتةه علة  أهميةة الشةراكة بةين كافةة 

  عملهةا بت بيةق أهةدا  الحركةة الدوليةة اجنسةانية ممةا يعةود بةالنفع علة  المنظمات التي يرتب

المتاةةررين فةةي حةةاجت السةةلم والحةةرب. وأشةةار ذلةة  أن مثةةل هةةوه النةةدوات تسةةاعد علةة  نشةةر 

الغايات النبيلة التي أقرها المجتمع الةدولي. ونةوه بةدور اللجنةة اإلسةالمية للهةالل الةدولي التة  

ة اجنسةةانية اينمةةا وجةةدت، وعلةة  نشةةر مبةةادد القةةانون الةةدولي تعمةةل مةةن أجةةل ت فيةة  المعانةةا

 اإلنساني.

ممثةل منظمةة جمعيةات الهةالل اجحمةر والصةليب اجحمةر  دوألق  السةيد جةالل عبةدا لمجية

العربية كلمةة ركةز فيهةا علة  أهميةة الشةراكة بةين المنظمةة واللجنةة اإلسةالمية للهةالل الةدولي 

وفقا لمةوكرة التفةاهم الموقعةة بةين ال ةرفين والتةي تهةد   ودعا ال  المزيد من التنسيق بينهما

 ذل  تقديم المزيد من ال دمة للمجتمعات اإلسالمية والعربية.
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كمةةا ألقةة  الةةدكتور فةةوز  أوصةةديق رئةةيل اللجنةةة العلميةةة اإلسةةالمية للقةةانون الةةدولي 

ري  بالمبادد اإلنساني المنبثقة عن اللجنة كلمة تحدث فيها عن أهمية مهامها ونشا اتها للتع

والتقاليد اإلسالمية اإلنسانية النبيلة فةي هةوا المجةال الداعيةة ذلة  الحفةاظ علة  كرامةة اإلنسةان 

 دون تمييز.

ألقةة  سةةعادة السةةيد محمةةود أحمةةد سةةالم مةةدير ذدارة الشةةئون الثقافيةةة باألمانةةة العامةةة و

بلقزيز  دعبد الواحر لمنظمة المإتمر اإلسالمي ال  اب الموجه ذل  اججتماع من معالي الدكتو

علة  استاةافة أعمةال  جمهوريةة اليمنيةةالاألمين العام للمنظمة، عبر فيه عن الشةكر لحكومةة 

األهميةة التةي توليهةا المنظمةة للعمةل وأبرز للجنة اإلسالمية للهالل الدولي.  العشريناججتماع 

 للمنظمةة صة  هوه اللجنةة بوصةفها الجهةاز المت اإلسالمي اإلنساني المشتر  وارورة دعم

فةةي رعايةةة وحمايةةة اةةحايا الكةةوارث اإلنسةةانية  ليةةتمكن مةةن القيةةام بمهامةةه مجةةالهةةوا ال فةةي

الداعية ذل  البول والع اء مةن أجةل الحفةاظ علة  النبيلة اإلسالمية ان القا من القيم والحروب، 

 حياة اإلنسان وكرامته.

 كلمةةية للهةالل الةدولي ثم ألق  سعادة السيد عل  محمود بوهدمة رئيل اللجنةة اإلسةالم

 أهميةة قيةام هةوهعل  استاافتها هوا اججتماع . وأواة   جمهورية اليمنيةالشكر فيه حكومة 

راز مساهمات األمة اإلسةالمية فةي ببجهد ذسالمي مشتر  في ميادين العمل اإلنساني وأاللجنة 

سةرائيلي علة  اسةتمرار العةدوان اإل. وتحةدث أياةا عةن جهود المجتمع الدولي في هةوا المجةال

، وندد بانتها  ذسرائيل المتواصل للقانون الدولي اإلنساني، و اصةة  رقهةا الشعب الفلس يني

ودعةةا  م بشةةؤن حمايةةة المةةدنيين أثنةةاء النزاعةةات والحةةروب.5929جتفاقيةةة جنيةة  الرابعةةة لعةةام 

نةةاء الةةدول والمإسسةةات اإلسةةالمية ذلةة  تقةةديم المزيةةد مةةن العةةون والمسةةاعدة لت فيةة  معانةةاة أب

. وارورة العمل الحثيةث علة  كافةة المسةتويات لتةوفير الحمايةة الدوليةة لةه الشعب الفلس يني

أعةةداد كبيةةرة مةةن أبنةةاء األمةةة اإلسةةالمية بسةةبب الحةةروب والنزاعةةات كمةةا تحةةدث عةةن معانةةاة 

المسلحة والكوارث مما أدى ذل  تدهور األوااع اإلنسانية والصحية واجقتصادية في عدد من 

الم اإلسالمي ودعا ذل  مزيد من التعاون بين الدول األعاةاء فةي المنظمةة للمسةاعدة أق ار الع

عل  ذيجاد حلول سريعة لمسببات هوه المآسةي وتقةديم المزيةد مةن العةون لاةحاياها ولالجئةين 

ورحب بتصديق دولة اإلمارات العربية المتحدة  وجمهورية السنغال علة   اتفاقيةة  والنازحين.

التةي لةم تناةم ناشد في   ابه الدول األعااء في منظمة المإتمر اإلسالمي وتؤسيل اللجنة، 

 .بعد لالتفاقية اإلسراع باجنامام ذليها

القربي، وزير  ارجية الجمهورية اليمنيةة، رئةيل  والق  معالي الدكتور أبوبكر عبدا هلل

شةةرين للجنةةة اللجنةةة الو نيةةة للقةةانون الةةدولي اإلنسةةاني كلمةةة رحةةب فيهةةا بعقةةد اججتمةةاع الع
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اإلسالمية للهالل الدولي والندوة العلمية حول اتفاقية انشائها وقال ذن هوا اجنعقاد فةي صةنعاء 

عاصمة الثقافة العربية يعتبر   وة هامة في سبيل التقليل من احايا النزاعات الدولية وغيةر 

ائع السةماوية الدوليه. وركز عل  أهمية نشر القانون الدولي اجنساني الةو  يعكةل روح الشةر

جسةةيما الشةةريعة اجسةةالمية. واشةةار معاليةةه الةة  اجتفاقيةةات الدوليةةة وب اصةةة اتفاقيةةات جنيةة  

واتفاقيةةة جهةةاد التةةي تعتبةةر   ةةوة هامةةة لتمتةةين قواعةةد القةةانون الةةدولي اجنسةةاني والحةةد مةةن 

انتشةةار الحةةروب وأهميةةة دمجهةةا فةةي التشةةريعات الو نيةةة وتدريسةةها فةةي الجامعةةات والمعاهةةد 

 واشاد في  تام كلمته بدور اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي ودعا لها بالتوفيق في أعمالها.

وبعد انتهاء مراسم اجفتتاح أقيمت النةدوة العلميةة األولة  حةول ف اتفاقيةة ذنشةاء اللجنةة 

اإلسةةةالمية للهةةةالل الةةةدولي ... واقةةةع وافةةةا ف  التةةةي شةةةار  فيهةةةا عةةةدد كبيةةةر مةةةن الم تصةةةين 

 القانون الدولي اإلنساني.والمهتمين ب

ثـم باشرت اللجنة بعد ول  أعمالها برئاسة السيد/ عل  محمود بو هدمةة رئةيل اللجنةة، 

 التالية أسماإهم :ـ السادةوبحاور 

 الجمهورية التركية السيد/ توركر سنال .5

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اجشتراكية العظم  السيد /ابراهيم الشايبي .3

 المملكة العربية السعودية السالمة السيد/ أحمد عبد هللا .2

 المملكة العربية السعودية السيد/ فائق بن عل  الهرفي .2

 جمهورية السنغال السيد/ مامدو كان .1

 المملكة المغربية السيد/عبدالسالم الشتوكي .6

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد/حسن شوشتر  زاده .7

 ية ذندونيسياجمهور السيد/ ديكي .8

 جمهورية غينيا السيد/دمحم كونتي .9

 األمانة العامة لمنظمة المإتمر اإلسالمي السيد/ محمود احمد سالم .50

وبحاور السيد جالل عبد المجيد ممثل منظمة جمعيات الهالل األحمةر/ الصةليب األحمةر 

 سالمية للهالل الدولي.وبمشاركة وفد أمانة اللجنة اإلالعربية بصفة مراقب.  

  

 ممثلو الجمعيات الو نية المدعوة وهم : اججتماعكما حار  

 . الدكتور دمحم الكباب رئيل جمعية الهالل اجحمر اليمني.5

 .الدكتور عبال عل  أزبارة،  أمين عام جمعية الهالل األحمر اليمني.3

 هالل األحمر الق ر .عام جمعية ال أمين،  الدكتور دمحم بن غانم العل  المعاايد .2
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 السيد هاشم أحمد  أمين عام جمعية الهالل األحمر في اتحاد القمر. .2

الةةدكتور فةةوز  أو صةةديق مستشةةار الهةةالل األحمةةر الق ةةر  رئةةيل اللجنةةة العلميةةة  .1

 اإلسالمية للقانون الدولي اإلنساني.

 الدكتور دمحم العسبلي مقرر اللجنة العلمية للقانون الدولي اإلنساني. .6

 :ـذقرار جدول األعمال : أوجا 

 أقرت اللجنة في بداية عملها جدول األعمال عل  النحو التالي:ـ 

 تقريـــــــر أمانــــــة اللجنـــــــة. .1

 ع في فلس يــن.ـالواحــــول موكــــــرة  .2

 .موكرة بشؤن أوااع الالجئيـن في العالــم اإلسالمـي .3

 ج موحد ألرشاد الحجاج.تقرير متابعة بشؤن مشروع برنام .4

 تقرير عن أنش ة اللجنة العلمية اإلسالمية للقانون الدولي اإلنساني. .5

مةةوكرة بشةةؤن اقتةةراح الةةدعوة لعقةةد اججتمةةاع التنسةةيقي الثةةاني للجمعيةةات  .6

الو نية للهالل األحمر/ الصليب األحمةر فةي الةدول األعاةاء فةي منظمةة 

 المإتمر اإلسالمي.

 عــة بشــؤن المساعـدات اإلنسانيـة.تقريــر متاب .7

 مشروعـــات المساعــــــدة اإلنسانيــــة. .8

 برنامــــــج العمــــــل المرحلـــــي. .9

 التقريــــــــــــر المالــــــــــي. .11

 مــــــــن أعمـــال. ما يستجـــــــد .11

 .موعــــــد ومكــــان اججتمــاع القــادم .12

 

 

 :ـتقرير أمانة اللجنة ثانيا ا:

تقريةةر أمانتهةةا المتاةةمن بيةةان األنشةة ة التةةي قامةةت بهةةا منةةو علةة  أ لعةةـت اللجنـةةـة 

 وقررت ما يلــــي :ـ التاسع عشر اججتماع 

 .التقرير المقدم من أمانة اللجنة اعتماد .5
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اجشةتراكية العظمة  توجيه الشكر والتقدير لدولة المقر الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  .3

 عل  استمرار الدعم والتسهيالت التي تقدمها للجنة .

اإلشادة بجهود أمانة اللجنة مةن أجةل اسةتكمال تؤسيسةها، وباألنشة ة اإلنسةانية التةي تقةوم  .2

 بها .

ال لةةب مةةن أمانةةة اللجنةةة مواصةةلة جهودهةةا لحةةث الةةدول األعاةةاء فةةي منظمةةة المةةإتمر  .2

ذلةة  اتفاقيةةة التؤسةةيل ، والتوصةةية أياةةا لةةدى معةةالي اإلسةةالمي علةة  اإلسةةراع باجناةةمام 

 األمين العام للمنظمة باجستمرار في السعي لدى تل  الدول من أجل هوا الغرض .

مناشدة الدول األعااء فةي المنظمةة التةي سةبق لهةا التوقيةع علة  اجتفاقيةة اجستمرار في  .1

 ولم تودع بعد وثائق التصديق، اإلسراع بول .

 قيامهمةةاعلةة  لدولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة وجمهوريةةة السةةنغال كر التعبيةةر عةةن الشةة .6

 اتفاقية ذنشاء اللجنة. بالتصديق عل 

 :ـاألوااع في األرااي الفلس ينية ثالثاا: 

بحثةةت اللجنةةة المةةوكرة المقدمةةة مةةن أمانتهةةا بشةةؤن األواةةاع فةةي األرااةةي الفلسةة ينية 

 يني مةن قبةل سةل ات اجحةتالل اإلسةرائيليوالعدوان المستمر الو  يتعرض لةه الشةعب الفلسة 

واجتصاجت التي قامت بها أمانتها مع المنظمات الدوليةة المعنيةة والمسةاعدات اإلنسةانية التةي 

 اآلتي :ـوأكدت مجددا عل  ، قدمتها لاحايا العدوان

اإلعةةراب عةةن تاةةامنها الكامةةل مةةع الشةةعب الفلسةة يني، وذدانتهةةا للعةةدوان الوحشةةي الةةو   .5

 .يتعرض له 

الهةةةالل األحمةةةر الفلسةةة يني ، وذدانةةةة العةةةدوان الةةةو  اسةةةتهدفه ، وأدى ذلةةة  الوقةةةو  مةةةع  .3

 استشهاد وجرح عدد كبير من مت وعيه وتدمير سيارات اإلسعا  .

مناشدة الدول األعااء في منظمة المةإتمر اإلسةالمي والمإسسةات اإلسةالمية العاملةة فةي  .2

للشةةعب الفلسةة يني ،  اصةةة فةةي مجةةال  مجةةال العمةةل اإلنسةةاني ، تقةةديم المزيةةد مةةن العةةون 

المةةواد ال بيةةة واألدويةةة واألغويةةة ، والتنسةةيق فيمةةا بينهةةا لتلبيةةة كافةةة اجحتياجةةات مةةن 

 المساعدات التي يت لبها الواع.

تكثي  جهودها من أجل حث األ را  المتعاقدة بالتوصية لدى الدول األعااء في المنظمة  .2

بالتزاماتهةةا  المشةةتركة باةةمان احتةةرام اتفاقيةةة  السةةامية فةةي اتفاقيةةات جنيةة  علةة  الوفةةاء

 جني  الرابعة وتحسين الواع اإلنساني المتدهور عل  أرض الواقع.
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مناشةةدة المجتمةةع الةةدولي العمةةل علةة  وقةة  اجنتهاكةةات التةةي تقةةوم بهةةا سةةل ات اجحةةتالل  .1

للشةعب  اإلسرائيلية في األرااي الفلس ينية والعربية المحتلة، والعمل عل  توفير الحمايةة

 الفلس يني.

الدعوة ذل  تنسيق العمل اإلسالمي الرسمي والشعبي، عل  المسةتوى الةدولي لفاة  اجعتةداءات  .6

ت او اعل  اإلسرائيلية عل  المدنيين وذدانتها، وحث المجتمع الدولي،  اصة المنظمات اإلنسانية، 

 موق  جاد لواع حـد سريع لهوه اجعتداءات.

ب األحمر ذل  بول المزيد من المساعي لحماية السكان المدنيين دعوة اللجنة الدولية للصلي .7

فةةةي األرااةةةي الفلسةةة ينية المحتلةةةة والعمةةةل علةةة  اةةةمان وصةةةول اإلمةةةدادات اإلنسةةةانية 

والمسةةاعدات لهةةم دون عوائةةق، و نشةةر كافةةة المعلومةةات المتةةوفرة لةةديها عةةن انتهاكةةات 

قة بحماية المدنيين أثناء النزاعات ذسرائيل جتفاقيات جني  و اصة اجتفاقية الرابعة المتعل

 المسلحة.

 -:في العالم اإلسالمي  والنازحين أوااع الالجئين رابعاا:

استعرات اللجنة الموكرة المقدمة من أمانتها حةول هةوا المواةوع، والجهةود المبوولةة فةي 

ن ذ ةةار منظمةةة المةةإتمر اإلسةةالمي، مةةن أجةةل ذيجةةاد الحلةةول المناسةةبة لمعالجةةة أواةةاع الالجئةةي

 -والنازحين، وتوفير سبل الرعاية لهم، وقّررت اللجنة ما يلي:

المناشةةدة لمسةةاعدة الالجئةةين والنةةازحين فةةي العةةالم اإلسةةالمي، وتقةةديم  نةةداءاتاسةةتمرار  .5

 الرعاية والعون المناسبين لهم .

اةةرورة التعةةاون مةةع الهيئةةات اإلنسةةانية العاملةةة فةةي مجةةال مسةةاعدة الالجئةةين والنةةازحين،  .3

واةةية العليةةا لامةةم المتحةةدة لشةةإون الالجئةةين، لاةةمان عةةودتهم ال وعيةةة ذلةة   اصةةة المف

 بالدهم .

اجستمرار في متابعة مواوع الالجئين والنازحين في العةالم اإلسةالمي مةن جميةع جوانبةه  .2

 القانونية واإلنسانية،  الل اججتماعات القادمة للجنة .

ندو  التاامن اإلسالمي، والجمعيات دعوة الدول األعااء، والبن  اإلسالمي للتنمية، وص .2

الو نية للهالل األحمر/الصليب األحمر في العالم اإلسالمي، ذلة  تقةديم العةون لالجئةين ذلة  

 غينيا والسودان.

ا:    -:مشروع برنامج موحد لتوعية الحجاج امسـا

أ وت اللجنة علما بالموكرة المعرواة من أمانتها المتعلقة بشؤن متابعة المشروع 

حد ألرشاد الحجاج قبل وأثناء تواجدهم في األرااي المقدسة، وأكدت أهمية هوا البرنامج المو
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الو  يهد  ذل  توعيتهم امانا لسالمتهم العامة وعبرت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي 

تبولها جمعية الهالل األحمر السعود  لرعاية الحجاج، وأوصت اللجنة مجموعة العمل 

 البرنامج الموحد واقتراح اآلليات ال اصة بمتابعة التنفيو.المشكلة واع محتوى 

  - :للقانون الدولي اإلنساني ةتقرير اللجنة العلمية اإلسالمي: اسادسـا

  اإلسالمية للقانون الدولي اإلنساني التابعةة لهةا،علمية اللجنة ال تقريرأ لعت اللجنة عل  

 -وقررت اللجنة:

 .التقريرالموافقة عل   .5

جهةةود رئةةيل ومقةةرر اللجنةةة العلميةةة علةة  مةةا قامةةا بةةه مةةن أنشةة ة منةةو باإلشةةادة  .3

 .تؤسيسها

الترحيب بال  وات التي ات وتها اللجنة العلمية جقامة النةدوة األولة  حةول اتفاقيةة تؤسةيل  .2

واللجنةة الو نيةة اليمنيةة لشةئون اللجنة وتوجيه الشكر ذل  جمعية الهالل األحمر اليمنةي 

 عل  تعاونهما في أقامتها بصنعاء. القانون الدولي اإلنساني

التعبير عن الشكر والتقدير لجمعية الهالل األحمر الق ر  عل  دعمها للجنة العلميةة  .2

 واستاافة مقرها.

دعةةوة الجمعيةةات الو نيةةة للهةةالل األحمةةر/ الصةةليب األحمةةر فةةي الةةدول األعاةةاء فةةي  .1

العلميةةة للقةةانون  منظمةةة المةةإتمر اإلسةةالمي ذلةة  التعةةاون مةةع أمانةةة اللجنةةة واللجنةةة

نةةدوات حةةول مواةةوعات القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني،  ذقامةةةالةةدولي اإلنسةةاني، فةةي 

 والتعري  بالمبادد والقواعد اإلسالمية المتصلة به، ونشرها.

اقتراح عقد اججتماع التنسيقي الثاني للجمعيات الو نية للهالل األحمر/ الصليب :ًا  سابعاا 
 ظمة المإتمر اإلسالمي:ـاألحمر في الدول األعااء في من

اللجنة الموكرة المعرواة من أمانتها المتعلقة باقتراح عقد اججتماع الموكور  تبحث 

ا للتوصية الصادرة عن اججتماع التنسيقي األول لتقوية التعاون 3001 الل عام  م وفقا

في منظمة  والتنسيق بين الجمعيات الو نية للهالل األحمر/ الصليب األحمر في الدول األعااء

 المإتمر اإلسالمي.

وقررت اللجنة الموافقة عل  اجقتراح وتكلي  أمانتها بات او اإلجراءات المناسبة  

بشؤنه وتحديد تاريخ ومكان عقده بالتشاور والتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة المإتمر 

 اإلسالمي واألمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.

 - :: تقرير متابعة بشؤن برامج المساعدات اإلنسانية اثامنا
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للشةةعب استعراةةـت اللجنةةـة المةةوكرة التةةي أعةةدتها أمانتهةةا حةةول المسةةاعدة اإلنسةةانية  

الجزائةةةر لمتاةةةررين مةةةن الزلةةةزال فةةةي اوتلةةة  المقدمةةةة ذلةةة  ، العراقةةةيللشةةةعب الفلسةةة يني و

 لعةت اللجنةة علة  اجقتةراح المقةدم مةن والمساعدة اإلنسانية المقدمة في دارفور بالسودان وأ

جمعية الهالل اجحمر الق ر  بشؤن واع برنامج الوق  اجسالمي لاعمال اإلنسانية، وتسجل 

 - :وقررت ما يلي، اللجنة تقديرها لهوا اجقتراح القيم

ارورة اسةتمرار تقةديم العةون والمسةاعدة ذلة  اةحايا الكةوارث ال بيعيةة وغيةر ال بيعيةة  .5

 جئين والنازحين، في حدود اإلمكانيات المتاحة.وذل  الال

توجيةه الشةكر ذلة  دولةة المقةر، الجماهيريةةة العربيةة الليبيةة الشةعبية اجشةتراكية العظمةة ،  .3

ذل  اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، لتمكينها من  االو  تقدمهالمالي والتسهيالت عل  الدعم 

 التوسع في ت بيقات برامجها اإلنسانية.

مجموعة عمل  اصة باقتراح انشةاء الوقة  لالعمةال اإلنسةانية مةن الهةالل اجحمةر  تشكيل .2

الق ةر  والهةالل اجحمةر اجيرانةةي وأمانةة اللجنةة تكةةون مهمتهةا واةع تصةةور عةام عةن هةةوا 

الوق  وآليات تنفيوه ومتابعته، وال لب من جمعية الهالل األحمةر الق ةر  تنظةيم اجتماعةات 

 مجموعة العمل.

ا   - :وعات المساعدة اإلنسانية: مشرتاسعا

ا لمةا ورد 3001استعرات اللجنة موازنةة مشةروعات المسةاعدة اإلنسةانية لعةام  م، وفقةا

 في الموكرة المقدمة من أمانة اللجنة، وقررت الموافقة عليها .

وأ ةةوت اللجنةةة علمةةا ب لةةب منةةدوب جمهوريةةة السةةنغال تقةةديم المسةةاعدة والتاةةامن فةةي 

في من قة كازامانل من أجل تنفيو الجةزء ال ةا  بازالةة األلغةام فةي  العملية السلمية الجارية

 برنامج أعادة األعمار والتؤهيل في اإلقليم الجنوبي.

 - :: برنامج العمل المرحليعاشراا 

ا نةةوافقةةت اللجنةةة علةة  بر امج العمةةل المرحلةةي ألمانةةة اللجنةةة  ةةالل الفتةةرة المقبلةةة وفقةةا

 . للصيغة التي وردت في وثائق اججتماع

 - :  التقرير المالي:حاد  عشر

درست اللجنة التقرير المالي الو  أشتمل عل  تقرير المراجع القانوني والتقريةر المةالي 

 م ، وقررت :25/53/3002عن السنة المنتهية في 

التقريةةر المةةالي، وعبةةرت عةةن ارتياحهةةا لاسةةلوب الجيةةد الةةو  تنتهجةةه  اعتمةةاد - 5

 ية .المال شئونهاأمانتها في تسيير 
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دعوة األمانة العامة لمنظمة المإتمر اإلسالمي وأمانة اللجنة ذل  بحث ذمكانية  - 3

توفير مصادر تمويل جديدة تمكنها مةن القيةام بنشةا اتها اإلنسةانية  ةالل هةوه 

 المرحلة . 

توجيه الشكر ذلة  صةندو  التاةامن اإلسةالمي علة  المسةاعدات الماليةة التةي  - 2

استئنا  تقديم هوه المساعدات لها نظراا ، وحثه عل  للجنة سبق له أن قدمها 

 .ل صوصية واعها كجهاز مت ص  للمنظمة

 - عشر:  موعد ومكان اججتماع القادم: ثاني

قةررت اللجنةة تكليةة  رئيسةها بةاجراء اجتصةةاجت الالزمةة، بالتنسةيق مةةع األمانةة العامةةة 

 لقادم.لمنظمة المإتمر اإلسالمي، لتحديد موعد ومكان اججتماع ا

الف امةةة وفةي  تةةـام اججتمةةاع قةّررت اللجنةةة توجيةةه برقيةة شةةكر وامتنةةان ذلة  صةةاحب  

 .صال  رئيل الجمهورية اليمنية الرئيل عل  عبد هللا

، في الجمهورية اليمنيةةال ارجية  وزير معاليذل  برقية شكر وتقدير  توجيهكما قررت 

كمةا عبةرت اللجنةة عةن دمت للجنةة، عل  حسةن اجسةتقبال وكةرم الاةيافة والتسةهيالت التةي قة

 .شكرها لجمعية الهالل األحمر اليمني عل  تعاونها معها في عقد هوا اججتماع

 
 


