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  اتفاقية
  إنشاء اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي

  النيجـر –نيامي 
  هـ. 1402ذي القعدة سنة  7في 

  م.1982أغسطس سنة  26الموافق 
  

  الديبـاجة:

أن مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية في دورته الثالثة عشـر المنعقـدة بمدينـة      

  م.1982أغسطس  26 – 22موافق هـ ال1402ذي القعـدة  7 – 3(نيامي) بالنيجر بتاريخ 

 يعي مسئوليته ومسؤولية حكومات الدول اإلسالمية تجاه المواثيق الدولية اإلنسانية. إذ

يقرر جهود المنظمات اإلنسانية التي تشـارك فـي تخفيـف آالم ضـحايا الكـوارث       إذ

 والنزاعات والحروب.

حروب أو تقصـير أمـدها   يؤكد تأصيل العوامل اإلنسانية لتجنب النزاعات المسلحة وال إذ

 والتقليل من أخطارها.

يؤمن بضرورة إيجاد لجنة إسالمية للهالل الدولي تكفل تخفيـف آالم اإلنسـان بسـبب     إذ

الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق والرحمة في أوقـات النزاعـات   

اإلنسانية الناجمة المسلحة والحروب وتعمل على تقديم المساعدة لضحاياها، وحل المشاكل 

 عنها، بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس.

يقرر بأن إنشاء لجنة إسالمية للهالل الدولي يمثل خطوة بناءة في طريق تحقيق مزيـد   إذ

  من التكافل والتضامن بين شعوب وأقطار العالم اإلسالمي.

  يقــرر: 

  بإنشاء اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي.الموافقة على نص االتفاقية المرفقة والخاصة 

  تعريفــات:

 ) مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية. المؤتـمريقصد بعبارة (  •

 ) الدول األعضاء الموقعة أو المنضمة لالتفاقية.األطـرافيقصد بعبارة (  •

 ) اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي. اللجــنةيقصد بعبارة (  •

 ) رئيس اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي.سالرئــييقصد بعبارة ( •
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 ) العاملون مع اللجنة والمكلفون بممارسة مهامها وأنشطتها.المندوبونيقصد بعبارة (  •

 ) األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. أمانة اإليداعيقصد بعبارة ( •

  الفصل األول
  إنشاء اللجنة ومقرها

  
  )1مـادة (

ة تلتزم بالمبادئ وتقوم بالوظائف والمهام المبينة في الفصلين تنشأ لجنة إسالمية إنساني  

  الثاني والثالث من هذه االتفاقية، وتسمى هذه اللجنة (اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي).

  )2مـادة (

يكون مقر اللجنة الدائم بمدينة ( بنغـازي ) بالجماهيريـة العربيـة الليبيـة الشـعبية        

  مكاتب إقليمية كلما دعت الضرورة لذلك.االشتراكية. ولها أن تنشئ 

  الفصل الثاني
  المبـادئ األساسية

  

  ) 3مـادة (

تعمل اللجنة وفق مبادئ أساسية، تلتزم بها التزاما كامال إثناء تأدية مهامهـا اإلنسـانية     

  المكلفة بها طبقا لقواعد ونظم تأسيسها وهذه المبادئ التي تعتبر هدفا في حد ذاتها هي:

 إلنسانية :الكرامـة ا  ) أ

تحرص اللجنة على أن الكرامة اإلنسانیة بمقوماتھا الروحیة واألخالقیة مطلب أساسي لعالقات إنسانیة أفضل، 

  تستمد صالبتھا من توافر عناصر االحترام والمحبة والخیر للبشر جمیعا.

  العدالـــــة :  ) ب

ماعي غاية تعتبر اللجنة أن إقامة العدالة بين الناس وتوفير األمن والعدل االجت

  نبيلة ومدعاة الستقرار المجتمعات البشرية وضمان لسعادتها.

  ج ) المســـاواة :

تؤمن اللجنة بالمساواة بين بنى البشر بال تفرقـة أو تمييـز ألي سـبب مـن         

  األسباب وتعمل على نشر المودة واإلخاء وتضع حدا لعوامل الكراهية والحقد.

  د) الحيـــــاد :

لحياد عند معالجة اختالف الرأي بين أطراف النزاع قوة بنـاءة تقـيم   ا أنتؤكد اللجنة   

  الثقة وتعجل بانتصار سداد الرأي والحكمة.
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  هـ) االستقــالل :

بالنظر لطبيعة أعمال اللجنة اإلنسانية فأنها تعمل باستقـالل تـام عنـد أداء مهامهـا      

  المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

  و) السلــــم :

نة بأن الدعوة الصادقة للسلم يجب أن تعلو باستمرار لمنع المعاناة والـدمار  تؤمن اللج  

  الناجم عن النزاعات المسلحة والحروب.

  الفصل الثالث
  الوظـــــــائف

  

  ) 4مـادة (

تعمل اللجنة على نجدة اإلنسان وتخفيف آالمه الناجمة بسبب الكوارث الطبيعية التـي    

غوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية واألهلية التـي  يتعرض لها في كل مكان، وتقديم ال

  تعمل في مجال الخدمة اإلنسانية، كلما دعت الضرورة لذلك.

  )5مـادة (

تعمل اللجنة على إقامة عالقات وثيقة وتعاون مثمر مع المنظمات العاملة فـي مجـال     

  الخدمة اإلنسانية وخاصة مع منظمات الهالل والصليب األحمر.

  ) 6(مـادة 

تساهم اللجنة في جهود إقامة عالقات أفضل بين الشعوب ودعم أواصر الصداقة ونشر   

المحبة واإلخاء، والعمل على إثراء التراث اإلنساني بما يخدم تأصيل القيم الروحية واألخالقية 

والتضامن للدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايته وتأييد دعـوة الحـق والسـلم ودرء مخـاطر     

  الحروب.

  ) 7ة (مـاد

تعمل اللجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية األهـالي    

المعرضين ألخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية وما يتبعها مـن إجـراءات لحـل المشـاكل     

اإلنسانية الناتجة عن تلك الحاالت وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطـراف  

  النزاع.

  

  الرابعالفصل 
  تكــوين اللجنـــة
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  ) 8مـادة (

  ) على النحو التالي: عشرة أعضاءتتكون اللجنة من (  

ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنضمة لهذه االتفاقية ينتخبهم المـؤتمر بنـاء علـى     – أ

  ترشيحات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.

  عضو دائم تعينه دولة المقر. – ب

  ).األمين العامعضو دائم لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يعينه ( - جـ

  ) 9مـادة (

  تختار اللجنة من بين أعضائها ( رئيسا ونائبا له ) لمدة سنتين.  

  ) 10مـادة (

) تنتهي بعدها عضوية نصف عدد األعضـاء غيـر   أربع سنواتمدة عضوية اللجنة (  

هي عضوية األربعة اآلخرين بعـد مضـى   الدائمين في فترة العضوية األولى بالقرعة، كما تنت

  ستين. ويختار المؤتمر من يحل محل األعضاء الذين تنتهي عضويتهم.

  ) 11مـادة (

يشترط في المرشح لعضوية اللجنة المعرفة والتجربـة الواسـعة بمجـاالت العمـل       

ن اإلنساني والحرص المشهود على قضايا العالم وتطوير عالقاته على أساس الصداقة والتعاو

  والمساواة.

  ) 12مـادة (

يلتزم األعضاء والمندوبون أثناء خدمتهم بالتجرد والحيدة والتفانى فى تأدية واجبـاتهم    

  التي يمارسونها بصفتهم الشخصية.

  ) 13مـادة (

تمنح األطراف أعضاء اللجنة ومندوبيها كافـة التسـهيالت الالزمـة ألداء مهـامهم       

  وواجباتهم.

  

  

  ) 14مـادة (
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جنة الهيكل التنظيمي لجهازها المركزي وادارتها ومكاتبها اإلقليمية التي يتقرر تضع الل  

إنشاؤها حسب الحاجة، وتصدر لوائحها المالية واإلدارية ونظامها الـداخلي، وكـذلك تحـدد    

  برامج وخطط عملها.

  ) 15مـادة (

ئها ) عدد أعضاثلثي، ويجوز لرئيسها أو بطلب من (مرة كل ستة أشهرتجتمع اللجنة   

  دعوتها الجتماع طارئ. وتتم إجراءات الدعوة لعقد االجتماعات وفق الالئحة الداخلية.

  ) 16مـادة (

يقدم الرئيس تقريرا سنويا للمؤتمر عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وكـذلك مقترحاتهـا     

  بتطوير االتفاقية المنشئة لها كلما دعت الضرورة لذلك.

  الفصل الخامس
  ماليــة اللجنــة

  

  ) 17ادة (مـ

  تتألف إيرادات اللجنة من :  

  اشتراكات الدول الموقعة والمنضمة لهذه االتفاقية.  –أ 

  التبرعات والوصايا والهبات الغير مشروطة. –ب 

  الدخل الناتج عن ممتلكاتها الخاصة. -جـ

  )18مـادة (

غراضها تتمتع اللجنة باالستقالل المالي التام، وتضع سياسة توظيف أمولها بما يحقق أ  

  اإلنسانية.

  الفصل السادس
  أحكــام عامــة

  

  ) 19مـادة (

) للتوقيـع   الثالث عشرتعرض هذه االتفاقية فور إقرارها من قبل المؤتمر اإلسالمي (  

  عليها من كافة الدول األعضاء.

  

  

  ) 20مـادة (
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تخضع هذه االتفـاقية لمصـادقة الـدول األعضاء، وتودع وثـائق التصـديق لـدى      

  ).اإليداع أمانة(

  )21مـادة (

يبدأ سريان هذه االتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق ثلث الدول األعضـاء فـي منظمـة      

  المؤتمر اإلسالمي.

  )22مـادة (

يمكن ألي طرف أن يقترح إجراء تعديالت على هذه االتفاقية ويبلـغ نـص التعـديل      

اف واللجنـة لعـرض اقتـراح    المقترح إلى أمانة اإليداع التي تتولى التشاور مع كافة األطر

  التعديل على المؤتمر.

  )23مـادة (

تكون االتفاقية مفتوحة لالنضمام إليها من قبل أي طرف لم يوقع عليها، وتودع وثائق   

  االنضمام لدى أمانة اإليداع.

  ) 24مـادة (

تتولى أمانة اإليداع إبالغ كافة األطراف عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هـذه    

  تفاقية.اال

  ) 25مـادة (

  تتعهد كافة األطراف باحترام وضمان احترام أحكام هذه االتفاقية في جميع األحوال.  

  ) 26مـادة (

يودع النص األصلي لهذه االتفاقية باللغات العاملة بمنظمة المـؤتمر اإلسـالمي لـدى      

  ) التي تتولى إرسال صور منها إلى جميع الدول األعضاء.أمانة اإليداع(

  

-  

  النيجر. -حررت هذه االتفاقية في مدينة  نيامى 

  هـ1402ذي القعدة  7بتاريخ 
  م.1982أغسطس  26الموافق 

 


