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  منظمة التعاون اإلسالمي

  ميثاق املنظمة

  نحن الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ؛

 12و  9إذ نستحرض مؤʯر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان اإلسالمية املنعقد يف الرباط يف الفرتة ما ب̼ 
 18إىل  14م"، وكذلك مؤʯر وزراء الخارجية املنعقد يف جدة من 1969سبتمرب  25إىل  22هـ املوافق لـ 1389رجب عام 

  م)؛1972مارس  4فرباير إىل  29هـ (املوافق لـ1392محرم 

وإذ نسرتشد بالقيم اإلسالمية النبيلة، املتمثلة يف الوحدة واإلخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية أوارص الوحدة 
  تأم̼ مصالحها املشرتكة يف الساحة الدولية؛والتضامن ب̼ الدول األعضاء ل

  إذ نلتزم ʪبادئ ميثاق األمم املتحدة وهذا امليثاق، والقانون الدويل، قررنا:

الحفاظ عىل القيم اإلسالمية النبيلة املتمثلة يف السالم والرتاحم والتسامح واملساواة والعدل والكرامة اإلنسانية، 
  وتعزيزها؛

 تعزيز دور اإلسالم الرائد يف العا̬ مع ض̲ن التنمية املستدامة والتقدم واالزدهار لشعوب السعي من أجل العمل عىل
  الدول األعضاء؛

  تعزيز وتقوية أوارص الوحدة والتضامن ب̼ الشعوب املسلمة والدول األعضاء؛

  عنها؛ احرتام السيادة الوطنية لجميع الدول األعضاء، واستقاللها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع

املساهمة يف السلم واألمن الدولي̼، والتفاهم والحوار ب̼ الحضارات والثقافات واألديان، وتعزيز العالقات الودية 
  وحسن الجوار واالحرتام املتبادل والتعاون وتشجيعها؛

الدول األعضاء  تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والد̻قراطية واملساءلة يف
  وفقا ألنظمتها الدستورية والقانونية؛

̺ها من الدول؛   تعزيز الثقة وتشجيع العالقات الودية واالحرتام املتبادل والتعاون ب̼ الدول األعضاء، وبينها وب̼ غ
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مية والرتاث دعم القيم اإلسالمية النبيلة املتعلقة بالوسطية والتسامح واحرتام التنوع والحفاظ عىل الرموز اإلسال 
  املشرتك والدفاع عن عاملية الدين اإلسالمي؛

  النهوض باكتساب املعرفة وإشاعتها ʪا ينسجم مع مثل اإلسالم السامية لتحقيق التميز الفكري؛

تعزيز التعاون ب̼ الدول األعضاء لتحقيق التنمية االجت̲عية واالقتصادية املستدامة ʪا يساعدها عىل اندماج فعيل يف 
  تصاد العاملي؛ وفقا ملبادئ الرشاكة واملساواة؛االق

  ح̲ية وتعزيز كل الجوانب املرتبطة بالبيئة لفائدة األجيال الحالية واملستقبلية ؛

احرتام حق تقرير املص̺ وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء، ،واحرتام سيادة واستقالل ووحدة أرايض 
  كل دولة عضو؛

دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا لالحتالل األجنبي وʯكينه من الحصول عىل حقوقه غ̺ القابلة للترصف، 
ʪا يف ذلك حقه يف تقرير املص̺ وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الرشيف، مع املحافظة عىل طابعها 

  التاريخي واإلسالمي وعىل األماكن املقدسة فيها؛

  تعزيز حقوق املرأة ومشاركـتها يف شتى مجاالت الحياة وفقا لقوان̼ الدول األعضاء وترشيعاتها؛صون و 

تهيئة الظروف املالʥة لتنشئة الطفولة و الشباب املسلم تنشئة سليمة وغرس القيم اإلسالمية فيه من خالل الرتبية، 
لقية؛   تعزيزاً لقيمه الثقافية واالجت̲عية واألخالقية والخُ

  عدة الج̲عات واملجتمعات املسلمة خارج الدول األعضاء عىل املحافظة عىل كرامتها وهويتها الثقافية والدينية ؛مسا

تأييد أهداف ومبادئ هذا امليثاق وميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل اإلنسا̹؛ مع التقيد الصارم 
  سا ضمن نطاق الترشيعات الداخلية ألية دولة؛ʪبدأ عدم التدخل يف الشؤون التي تندرج أسا

السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد عىل املستوى الدويل ودمقرطة العالقات الدولية استنادا إىل مبادئ 
  املساواة واالحرتام املتبادل ب̼ الدول وعدم التدخل يف الشؤون التي تندرج ضمن ترشيعاتها الداخلية؛

  تعاون من أجل تحقيق هذه األهداف، واعتمدنا هذا امليثاق املعدل.عقدنا العزم عىل ال
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  الفصل األول 
  

  األهداف واملبادئ 
  املادة األوىل 

  تتمثل أهداف منظمة التعاون اإلسالمي في̲ ييل: 

  تعزيز ودعم أوارص األخوة والتضامن ب̼ الدول األعضاء؛  .1
صالح املشرتكة، ومنارصة القضايا العادلة للدول األعضاء، وتنسيق جهود الدول األعضاء صون وح̲ية امل .2

  وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العا̬ اإلسالمي خاصة واملجتمع الدويل عامة؛ 
ووحدة  احرتام حق تقرير املص̺ وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء، واحرتام سيادة واستقالل .3

  أرايض كل دولة عضو. 
استعادة السيادة الكاملة ووحدة أرايض أية دولة عضو خاضعة لالحتالل من جراء العدوان وذلك استنادا إىل  .4

  القانون الدويل والتعاون مع املنظ̲ت الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛ 
املستوى العاملي يف املجاالت السياسية ض̲ن املشاركة الفاعلة للدول األعضاء يف عمليات اتخاذ القرارات عىل  .5

  واالقتصادية واالجت̲عية لض̲ن مصالحها املشرتكة؛ 
تعزيز العالقات ب̼ الدول عىل أساس العدل واالحرتام املتبادل وحسن الجوار لض̲ن السلم واألمن والوئام  .6

  العام يف العا̬؛ 
  املتحدة والقانون الدويل؛ تأكيد دعمها لحقوق الشعوب املنصوص عليها يف ميثاق األمم  .7
دعم الشعب الفلسطيني وʯكينه من م̲رسة حقه يف تقرير املص̺ وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها  .8

  القدس الرشيف، والحفاظ عىل الهوية التاريخية واإلسالمية للقدس الرشيف وعىل األماكن املقدسة فيها؛ 
̼ الدول األعضاء من أجل تحقيق التكامل االقتصادي في̲ تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري اإلسالمي ب .9

  بينها ʪا يفيض إىل إنشاء سوق إسالمية مشرتكة؛ 
  بذل الجهود لتحقيق التنمية البرشية املستدامة والشاملة والرفاه االقتصادي يف الدول األعضاء؛  .10
امح، وتعزيز الثقافة اإلسالمية، نرش وتعزيز وصون التعاليم والقيم اإلسالمية القاʥة عىل الوسطية والتس .11

  والحفاظ عىل الرتاث اإلسالمي؛ 
ح̲ية صورة اإلسالم الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة اإلسالم وتشجيع الحوار ب̼ الحضارات  .12

  واألديان؛ 
  جاالت؛ الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون ب̼ الدول األعضاء يف هذه امل .13
تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وح̲يتها، ʪا يف ذلك حقوق املرأة والطفل والشباب واملسن̼  .14

  وذوي االحتياجات الخاصة والحفاظ عىل قيم األرسة اإلسالمية.؛ 
  تعزيز دور األرسة وح̲يتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛  .15
ح̲ية حقوق الج̲عات واملجتمعات املسلمة يف الدول غ̺ األعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية  .16

  ؛ 
  تعزيز موقف موحد من القضايا ذات االهت̲م املشرتك والدفاع عنها يف املنتديات الدولية؛  .17
واالتجار غ̺ املرشوع يف التعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجر̻ة املنظمة  .18

  املخدرات والفساد وغسيل األموال واالتجار يف البرش؛ 
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  التعاون والتنسيق يف حاالت الطوارئ اإلنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛  .19
  تعزيز التعاون ب̼ الدول األعضاء يف املجاالت االجت̲عية والثقافية و اإلعالمية . .20

  املادة الثانية 

، من أجل تحقيق األهداف الواردة يف املادة األوىل، بأن تسرتشد وتستن̺ بالتعاليم والقيم تتعهد الدول األعضاء
  اإلسالمية السمحة وأن تترصف طبقا للمبادئ التالية:

  جميع الدول األعضاء ملتزمة ʪقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛  .1
  بات؛ الدول األعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى يف الحقوق والواج .2
تقوم جميع الدول األعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وʯتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  .3

  يف عالقاتها؛ 
تتعهد جميع الدول األعضاء باحرتام السيادة الوطنية واالستقالل ووحدة األرايض لكل منها، وبعدم التدخل يف  .4

  الشؤون الداخلية لآلخرين؛ 
الدول األعضاء بأن تساهم يف صون السلم واألمن الدولي̼ واالمتناع عن التدخل يف الشؤون تتعهد جميع  .5

الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا امليثاق وميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل 
  اإلنسا̹؛ 

مة وأجهزتها أن تتدخل يف الشؤون التي ك̲ جاء يف ميثاق األمم املتحدة، ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ للمنظ .6
  تكون من صميم السلطان الداخيل لدولة ما أو ذات الصلة بها؛ 

تعزز الدول األعضاء وتساند، عىل الصعيدين الوطني والدويل، الحكم الرشيد والد̻قراطية وحقوق اإلنسان  .7
  والحريات األساسية وسيادة القانون؛ 

  يئة واملحافظة عليها ،تسعى الدول األعضاء إىل ح̲ية الب .8

  الفصل الثا̹ 

  العضوية 
  املادة الثالثة 

̺ها من الدول 57تتألف املنظمة من الدول السبع والخمس̼ ( .1 ) األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ومن غ
  التي قد تنضم إىل هذا امليثاق طبقا للفقرة الثانية من املادة الثالثة. 

يجوز ألية دولة ، عضو يف األمم املتحدة ، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إىل املنظمة إذا  .2
ʯت املوافقة عىل ذلك بتوافق اآلراء فقط ملجلس وزراء الخارجية عىل أساس املعاي̺ املتفق عليها واملعتمدة 

  من طرف مجلس وزراء الخارجية. 
حقوق والتزامات الدول األعضاء الحالية في̲ يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة ليس يف هذا امليثاق ما ̻س ب .3

  أخرى .

  املادة الرابعة 
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ʯنح صفة املراقب لدولة، عضو يف األمم املتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق اآلراء فقط، وعىل  .1
  أساس املعاي̺ املتفق عليها. 

بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق اآلراء فقط وعىل أساس ʯنح صفة املراقب للمنظ̲ت الدولية  .2
  املعاي̺ املتفق عليها من املجلس.

  الفصل الثالث 

  األجهزة 
  املادة الخامسة 

  أوال: تتألف أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي من : 

  القمة اإلسالمية.  .1
  مجلس وزراء الخارجية.  .2
  اللجان الداʥة.  .3
  اللجنة التنفيذية.  .4
  ة العدل اإلسالمية الدولية. محكم .5
  الهيئة الداʥة املستقلة لحقوق اإلنسان.  .6
7.  ̼ʥلجنة املمثل̼ الدا  
  األمانة العامة.  .8
  األجهزة املتفرعة.  .9

  املؤسسات املتخصصة.  .10
  املؤسسات املنتمية. .11

  الفصل الرابع 

  القمة اإلسالمية 
  املادة السادسة 

  
  اإلسالمية من ملوك ورؤساء وقادة الدول األعضاء وحكوماتها، وتعترب السلطة العليا للمنظمة.تتألف القمة 

  املادة السابعة 

تتداول القمة اإلسالمية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا املتعلقة بتحقيق 
̺ها من القضايا التي تحظى باهت̲م الدول األعضاء واألمة األهداف طبقا ملا هو منصوص عليه يف امليثاق ، وتبحث غ

  اإلسالمية.
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  املادة الثامنة 

  تجتمع القمة اإلسالمية مرة كل ثالث سنوات يف إحدى الدول األعضاء.  .1
يقوم مجلس وزراء الخارجية، ʪساعدة من األمانة العامة، بإعداد جدول أع̲ل القمة وجميع الرتتيبات  .2

  الرضورية لعقدها.

  املادة التاسعة 

تعقد دورات استثنائية كل̲ اقتضت مصالح األمة ذلك، للنظر يف القضايا ذات األهمية الحيوية لألمة، ولتنسيق سياسة 
املنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة االستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو ʪبادرة من إحدى الدول 

  يطة أن تحصل هذه املبادرة عىل دعم األغلبية البسيطة للدول األعضاء.األعضاء أو من األم̼ العام، رش

  الفصل الخامس 

  مجلس وزراء الخارجية 
  املادة العارشة 

  يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة يف أية دولة من الدول األعضاء.  .1
األعضاء/أو من األم̼ العام ملجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية ʪبادرة من أية دولة من الدول  .2

  إذا ما وافقت الدول األعضاء عىل ذلك. 
ملجلس وزراء الخارجية أن يويص بعقد اجت̲عات وزارية قطاعية أخرى ملعالجة قضايا محددة تحظى  .3

  باهت̲م األمة. وترفع هذه االجت̲عات تقاريرها إىل القمة اإلسالمية وإىل مجلس وزراء الخارجية. 
اء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خالل: أ_ اعت̲د قرارات وتوصيات يدرس مجلس وزر  .4

بشأن املسائل ذات االهت̲م املشرتك تنفيذا ألهداف املنظمة وسياستها العامةـ؛ ب_استعراض التقدم الذي 
لقمة اإلسالمية ومجالس يتم إحرازه يف تنفيذ القرارات واملقررات الصادرة عن االجت̲عات السابقة ملؤʯرات ا

وزراء الخارجية؛ ج_دراسة واعت̲د برامج األمانة العامة واألجهزة املتفرعة وميزانياتها والتقارير املالية 
واإلدارية األخرى؛ د_النظر يف أي موضوع يخص دولة أو أكʳ من الدول األعضاء كل̲ قدم طلب بهذا الشأن 

ذ التداب̺ املناسبة بشأنه؛ ه_التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة من قبل الدولة العضو املعنية بغية اتخا
من  18و 16جديدين ؛ و_انتخاب األم̼ العام للمنظمة وتعي̼ األمناء العام̼ املساعدين طبقا لل̲دت̼ 

  امليثاق عىل التوايل؛ ز_النظر يف أية مسألة أخرى يعتربها مناسبة.

  الفصل السادس 

  اللجان الداʥة 
  املادة الحادية عرشة 

  أنشأت املنظمة اللجان الداʥة التالية ملعالجة القضايا ذات األهمية القصوى للمنظمة ودولها األعضاء: 
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  لجنة القدس.  -1

  أ_ اللجنة الداʥة لإلعالم والشؤون الثقافية (الكومياك). 
  ب_ اللجنة الداʥة للتعاون االقتصادي والتجاري (الكومسيك) 

  الداʥة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)  ج_ اللجنة

يرأس امللوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الداʥة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من  -2
  مجلس وزراء الخارجية، ʪا يف ذلك تحديد العضوية يف هذه اللجان.

  الفصل السابع 

  اللجنة التنفيذية 
  انية عرشة املادة الث

تتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة اإلسالمية الحالية والسابقة والالحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية 
الحايل والسابق والالحق، وبلد مقر األمانة العامة، واألم̼ العام باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجت̲عات اللجنة 

  ائية.التنفيذية وفقا لقواعدها اإلجر 

  الفصل الثامن 

̼ʥلجنة املمثل̼ الدا  
  املادة الثالثة عرشة 

  
  يحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة املمثل̼ الداʥ̼ لعملها. 

  

  الفصل التاسع 

  محكمة العدل اإلسالمية الدولية 
  املادة الرابعة عرشة 

م ، الجهاز القضاʨ الرئييس للمنظمة اعتبارا 1987يف الكويت يف تشكل محكمة العدل اإلسالمية الدولية، التي أنشئت 
  من تاريخ دخول نظامها األسايس حيز النفاذ.

  الفصل العارش 

  الهيئة الداʥة املستقلة لحقوق اإلنسان
  املادة الخامسة عرشة 
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القتصادية الواردة يف عهود تعزز الهيئة الداʥة املستقلة لحقوق اإلنسان الحقوق املدنية والسياسية واالجت̲عية وا
  املنظمة وإعالناتها ويف مواثيق حقوق اإلنسان املتفق عليها عامليا، ʪا ينسجم مع القيم اإلسالمية.

  الفصل الحادي عرش 

  األمانة العامة 
  املادة السادسة عرشة 

ومن املوظف̼، حسب ما تقتضيه  تتألف األمانة العامة من األم̼ العام، الذي يعترب املسؤول اإلداري الرئييس للمنظمة،
حاجة املنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية األم̼ العام لفرتة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب 

األم̼ العام من ب̼ مواطني الدول األعضاء وفق مبادئ التوزيع الجغرايف العادل والتداول وتكافؤ الفرص ب̼ الدول 
  راعاة الكفاءة واالستقامة والخربة.األعضاء كافة مع م

  املــادة السابعة عرشة 

  يتوىل األم̼ العام املسؤوليات التالية: 

  يسرتعي انتباه األجهزة املعنية يف املنظمة إىل املسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف املنظمة أو تعيقها؛  
  رات القمة اإلسالمية ومجالس وزراء الخارجيةʯيتابع تنفيذ املقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤ

  واالجت̲عات الوزارية األخرى؛ 
  رات القمة اإلسالميةʯيزود الدول األعضاء بأوراق العمل واملذكرات تنفيذا ملقررات وقرارات وتوصيات مؤ

  ومجلس وزراء الخارجية؛ 
  ائم أع̲ل األجهزة املعنية التابعة للمنظمة؛ ينسق ويو  
  برنامج األمانة العامة وميزانيتها؛ ّ   يعد
  يعزز التواصل ب̼ الدول األعضاء ويسهل املشاورات وتبادل اآلراء وينرش املعلومات التي ̻كن أن تكون ذات

  أهمية للدول األعضاء؛ 
 ية أو من مجلس وزراء الخارجية؛ يقوم بالوظائف األخرى املوكولة إليه من القمة اإلسالم  
 .يرفع تقارير سنوية إىل مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل املنظمة  

  املادة الثامنة عرشة 

يقدم األم̼ العام ترشيحات األمناء العام̼ املساعدين ملجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم ملدة خمس  .1
ذ بع̼ االعتبار الكفاءة والنزاهة والتفا̹ يف خدمة سنوات وفقا ملبدأ التوزيع الجغرايف العادل، مع األخ

أهداف امليثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب األمناء العام̼ املساعدين لقضية القدس الرشيف 
  وفلسط̼ عىل أن تتوىل دولة فلسط̼ تعي̼ مرشحها لهذا املنصب. 

جت̲عات القمة اإلسالمية ومجلس وزراء يجوز لألم̼ العام تعي̼ ممثل̼ خاص̼ تنفيذا لقرارات ومقررات ا .2
  الخارجية . وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام املمثل̼ الخاص̼ ʪوافقة مجلس وزراء الخارجية. 
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يع̼ األم̼ العام موظفي األمانة العامة من ب̼ مواطني الدول األعضاء آخذا بع̼ االعتبار كفاءتهم وأهليتهم  .3
ب̼ الجنس̼، ومبدأ التوزيع الجغرايف العادل. ولألم̼ العام أن يع̼ خرباء  ونزاهتهم ، مع مراعاة املساواة

  ومستشارين عىل أساس مؤقت.

  املادة التاسعة عرشة 

ال يجوز لألم̼ العام وال لألمناء العام̼ املساعدين وال ملوظفي األمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم 
مة أو سلطة سوى املنظمة. وعليهم أن ̻تنعوا عن القيام بأي عمل قد يرض ʪراكزهم واجباتهم، تعلي̲ت من أية حكو 

بصفتهم موظف̼ دولي̼ مسؤول̼ أمام املنظمة فقط. وتحرتم الدول األعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وʯتنع عن 
  التأث̺ عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.

  املادة العرشون 

العامة اجت̲عات القمة اإلسالمية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد املضيف في̲ يتعلق  تعد األمانة
  باملسائل اإلدارية والتنظيمية.

  املادة الحادية والعرشون 

  يكون مقر األمانة العامة يف جدة إىل أن يتم تحرير القدس الرشيف لتصبح املقر الدائم للمنظمة.

  الفصل الثا̹ عرش 

  املادة الثانية والعرشون 
  

يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن ʯنح صفة املؤسسة املنتمية بعد موافقة مجلس 
  وزراء الخارجية وفقا ألحكام هذا امليثاق.

  األجهزة املتفرعة 

  املادة الثالثة والعرشون 

تنشأ األجهزة املتفرعة يف إطار املنظمة وفقاً لقرارات القمة اإلسالمية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من 
  قبل مجلس وزراء الخارجية.

  الفصل الثالث عرش 

  املؤسسات املتخصصة 
  املادة الرابعة والعرشون 
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مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية يف  تنشأ مؤسسات متخصصة يف إطار املنظمة ʪوجب قرارات القمة أو
املؤسسات املتخصصة اختيارية ومفتوحة ألعضاء املنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعت̲دها من قبل الهيئات 

  الترشيعية املنصوص عليها يف أنظمتها األساسية. 
  املؤسسات املنتمية

  املادة الخامسة والعرشون 

أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا امليثاق ويعرتف بها مجلس وزراء الخارجية  املؤسسات املنتمية كيانات
بصفتها مؤسسات منتمية. وعضوية هذه املؤسسات اختيارية ومفتوحة ألجهزة الدول األعضاء يف املنظمة ومؤسساتها. 

املتخصصة. ويجوز أن ʯنح هذه وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات األمانة العامة واألجهزة املتفرعة واملؤسسات 
املؤسسات املنتمية صفة املراقب ʪوجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل عىل مساعدات 

  طوعية من األجهزة املتفرعة أو من املؤسسات املتخصصة أو من الدول األعضاء.

  الفصل الرابع عرش 

̺ها    التعاون مع املنظ̲ت اإلسالمية وغ
  ملادة السادسة والعرشون ا

̺ها لخدمة األهداف الواردة يف هذا امليثاق.   تقوم املنظمة بتعزيز تعاونها مع املنظ̲ت اإلسالمية وغ

  الفصل الخامس عرش 

  التسوية السلمية للنزاعات 
  املـــادة السابعة والعرشون 

رض ʪصالح األُمة اإلسالمية أو أن يعرض السلم يتع̼ عىل الدول األعضاء، األطراف يف أي نزاع، من شأن استمراره أن ي
واألمن الدولي̼ للخطر، أن تسعى لحله أوالً عن طريق املساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو 

املصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. و̻كن أن تشمل املساعي الحميدة يف 
  السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية واألم̼ العام.هذا 

  املادة الثامنة والعرشون 

للمنظمة أن تتعاون مع املنظ̲ت الدولية واإلقليمية األخرى بهدف حفظ السلم واألمن الدولي̼، وتسوية النزاعات 
  بالطرق السلمية.
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  الفصل السادس عرش 

  امليزانية والشؤون املالية
  لعرشون املادة التاسعة وا

  تتحمل الدول األعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات األمانة العامة واألجهزة املتفرعة.  .1
للمنظمة أن تنشئ ʪوافقة مؤʯر القمة اإلسالمي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا عىل  .2

صناديق أو األوقاف أساس طوعي تساهم فيها الدول األعضاء واألفراد واملنظ̲ت، عىل أن تخضع هذه ال
  للنظام املايل للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة املالية.

  املادة الثالثون 

تدير األمانة العامة واألجهزة الفرعية شؤونها املالية طبقا لألنظمة املالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء 
  الخارجية.

  املادة الحادية والثالثون 

مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية داʥة مؤلفة من املمثل̼ املعتمدين من الـدول األعضاء املشاركة، يشكل  .1
وتجتمع اللجنة ʪقر املنظمة الستك̲ل برامج وميزانيات األمانة العامة واألجهزة املتفرعة وفق القواعد التي 

  يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 
تقدم اللجنة املالية الداʥة تقريرا سنويا إىل مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس الربنامج وامليزانية  .2

  ويعتمده̲. 
تقوم هيئة الرقابة املالية، املؤلفة من خرباء مالي̼ وفنيي تدقيق الحسابات من الدول األعضاء، ʪراجعة  .3

  نها الداخلية وأنظمتها.حسابات األمانة العامة وأجهزتها املتفرعة وفقا لقواني

  الفصل السابع عرش 

  القواعد اإلجرائية واالقرتاع 
  املادة الثانية والثالثون 

  يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد اإلجرائية الخاصة به.  .1
  يويص مجلس وزراء الخارجية بالقواعد اإلجرائية للقمة اإلسالمية.  .2
  اصة بكل منها.تنيشء اللجان الداʥة القواعد اإلجرائية الخ .3

  املادة الثالثة والثالثون 

  يشكل ثلثا الدول األعضاء النصاب القانو̹ الجت̲عات منظمة التعاون اإلسالمي .  .1
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تعتمد القرارات بالتوافق يف اآلراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق يف اآلراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي األعضاء  .2
  عىل خالف ذلك يف هذا امليثاق.الحارضين املقرتع̼، ما ̬ يتم التنصيص 

  الفصل الثامن عرش 

  أحكام ختامية
  االمتيازات والحصانات

  املادة الرابعة والثالثون 

  تتمتع املنظمة يف الدول األعضاء بالحصانات واالمتيازات الالزمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.  .1
الحصانات املنصوص عليها يف اتفاقية االمتيازات يتمتع ممثلو الدول األعضاء وموظفو املنظمة باالمتيازات و  .2

  . 1976والحصانات لسنة 
يتمتع موظفو املنظمة واألجهزة املتفرعة واملؤسسات املتخصصة باالمتيازات والحصانات الالزمة ألداء  .3

َ تتفق عليه املنظمة مع بلدان املقرات.  ِ̲   واجباتهم طبقاً ل
ال يحق لدولة من الدول األعضاء ̬ تسدد مساه̲تها املالية يف ميزانية املنظمة االقرتاع داخل مجلس وزراء  .4

الخارجية إذا كان مبلغ املتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساه̲تها املستحقة للسنت̼ السابقت̼. إال أنه 
نع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف يجوز للمجلس الس̲ح ملثل هذه الدولة العضو أن تقرتع إذا اقت

  خارجة عن إرادتها.

  االنسحاب
  املادة الخامسة والثالثون 

يحق ألية دولة من الدول األعضاء أن تنسحب من املنظمة بإشعار يوجه لألم̼ العام قبل سنة من انسحابها  .1
  وتُبلّغ به جميع الدول األعضاء. 

التزاماتها املالية حتى نهاية السنة املالية التي قُدم خاللها طلب  يتع̼ عىل الدولة طالبة االنسحاب أداء .2
  االنسحاب، ك̲ تؤدي للمنظمة ما قد يكون يف ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

  التعديل 
  املادة السادسة والثالثون 

  يتم إدخال تعديالت عىل هذا امليثاق وفقا لإلجراء التايل: 

 ديالت عىل هذا امليثاق عىل مجلس وزراء الخارجية. يجوز ألية دولة عضو أن تقرتح تع  
  تدخل تعديالت هذا امليثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول األعضاء

  وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول األعضاء يف املنظمة.

  التفس̺
  املادة السابعة والثالثون 
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 أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا امليثاق يسوى وديا، ويف جميع أي خالف قد ينجم بشأن تفس̺ .1
  الحاالت عن طريق املشاورات أو املفاوضات أو التوفيق أو التحكيم. 

  تنفذ الدول األعضاء أحكام هذا امليثاق ʪا يتوافق مع مقتضياتها الدستورية. .2

  اللغات 
  املادة الثامنة والثالثون 

  لعربية واإلنجليزية والفرنسية.لغات املنظمة هي: ا

  أحكام انتقالية 
  التصديق والدخول حيز التنفيذ 

  املادة التاسعة والثالثون 

يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا امليثاق بأغلبية الثلث̼ ويعرض عىل الدول األعضاء للتوقيع والتصديق وفقا  .1
  لإلجراءات الدستورية لكل منها. 

  يتم إيداع وثائق التصديق لدى األم̼ العام ملنظمة التعاون اإلسالمي.  .2
) من ميثاق األمم 102يحل هذا امليثاق محل ميثاق منظمة املؤʯر اإلسالمي الذي سجل طبقا لل̲دة ( .3

  .1974فرباير  1املتحدة يوم 

ر يف مدينة داكار (جمهورية السنغال)  ّ   حر
  ة ألف وأربع̲ئة وتسع وعرشين هجرية، يف اليوم السابع من ربيع األول سن

انية ميالديـــــــــــة   املوافـــــــق لليوم الرابع عرش من شهر مارس، سنة ألف̼ ɹو


