
 

 

 

 

 

 

 

 
 ميثاق منظمة التعاون اإلسالم  

 

 

 

  



 اإلسالم  منظمة التعاون ميثاق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  
 
 ؛منظمة التعاون اإلسالم  نحن الدول األعضاء ف

ة كمؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وح إذ نستحض   ي الفتر
 
ي الرباط ف

 
ومات البلدان اإلسالمية المنعقد ف

وزراء الخارجية  مؤتمر  وكذلك م،2999سبتمتر  12إىل  11موافق لـ ال ـه2839عام  رجب 21و 9ما بي   

ي جدة من  المنعقد 
 
اير إىل  19لـ )الموافق ـه 2891محرم  23إىل  21ف  م(؛2991مارس  1فتر

شد ي الوحدة واإلخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية  وإذ نستر
 
ارص و أبالقيم اإلسالمية النبيلة، المتمثلة ف

ي 
 
كة ف  الساحة الدولية؛ الوحدة والتضامن بي   الدول األعضاء لتأمي   مصالحها المشتر

م  قررنا:  يثاق األمم المتحدة وهذا الميثاق والقانون الدوىلي بمبادئ م إذ نلتر 

احم والتسامح  ي السالم والتر
 
عدل والكرامة وال والمساواةالحفاظ عىل القيم اإلسالمية النبيلة المتمثلة ف

 وتعزيزها؛ اإلنسانية

ي العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم السعي من أجل العمل عىل تعزيز دور اإلسالم الرائد 
 
ف

 واالزدهار لشعوب الدول األعضاء؛

 ارص الوحدة والتضامن بي   الشعوب المسلمة والدول األعضاء؛أو تعزيز وتقوية 

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

ي السلم وا
 
، والتفاهم والحوار بي   الحضارات والثقافات واألديان، وتعزيز المساهمة ف ألمن الدوليي  

ام المتبادل   وتشجيعها؛ والتعاونالعالقات الودية وحسن الجوار واالحتر

ي 
 
تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة ف

 الدول األعضاء 
 
 ها الدستورية والقانونية؛ألنظمت وفقا

ام التنوع والحفاظ عىل الرموز اإلسالمية  دعم القيم اإلسالمية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحتر

؛ ك والدفاع عن عالمية الدين اإلسالمي
اث المشتر  والتر

 لفكري؛ام السامية لتحقيق التمت   ثل اإلسال النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع م  

بي   الدول األعضاء لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة بما يساعدها عىل  التعاونتعزيز 

؛  ي االقتصاد العالمي
 
 اندماج فعىلي ف

 
اكة  وفقا  ؛والمساواةلمبادئ الشر

 حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة األجيال الحالية والمستقبلية؛

ام حق  ام سيادة واستقالل احتر ي الشؤون الداخلية للدول األعضاء، واحتر
 
تقرير المصت  وعدم التدخل ف

ي كل دولة عضو؛
 ووحدة أراض 



ي وتمكينه من الحصول عىل حقوقه غت    لالحتالل األجننر
 
ي الخاضع حاليا

دعم كفاح الشعب الفلسطين 

ي تقرير المصت  وإقامة دولته ذ
 
ي ذلك حقه ف

 
يف، ات السيادة وعاصمتها القدالقابلة للترصف، بما ف س الشر

ي واإلسالمي وعىل األماكن المقدسة فيها؛
 مع المحافظة عىل طابعها التاريخ 

ي شنر مجاالت الحياة صون وتعزيز حقوق المرأة ومشا
 
 ركتها ف

 
يع وفقا  اتها؛لقواني   الدول األعضاء وتشر

ة فيه من سليمة وغرس القيم اإلسالميتهيئة الظروف المالئمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة 

لقية؛
 
 لقيمه الثقافية واالجتماعية واألخالقية والخ

 
بية، تعزيزا  خالل التر

مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول األعضاء عىل المحافظة عىل كرامتها وهويتها 

 الثقافية والدينية؛

؛ مع تأييد أهداف ومبادئ هذا الميثاق وميثاق األمم ا ي
لمتحدة والقانون الدوىلي والقانون الدوىلي اإلنسان 

 ض
 
ي تندرج اساسا

ي الشؤون النر
 
يعات الداخلية ألالتقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل ف ي من نطاق التشر

 دولة؛

 
 
السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم الرشيد عىل المستوى الدوىلي ودمقرطة العالقات الدولية استنادا

يعاتها  واةالمساإىل مبادئ  ي تندرج ضمن تشر
ي الشؤون النر

 
ام المتبادل بي   الدول وعدم التدخل ف

واالحتر

 الداخلية؛

 من أجل تحقيق هذه األهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.  التعاونعقدنا العزم عىل 

 

 لو الفصل األ

 األهداف والمبادئ

 :(1) ىلوالمادة األ

:  منظمة التعاون اإلسالمي تتمثل أهداف   فيما يىلي

 ارص األخوة والتضامن بي   الدول األعضاء؛أو تعزيز ودعم  .2

كة، ومنارصة القضايا العادلة للدول األعضاء، وتنسيق جهود  .1 صون وحماية المصالح المشتر

ي تواجه العالم اإلسالمي خاصة والمجتمع الدوىلي 
الدول األعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات النر

 عامة؛

ام حق تقرير  .8 ام سيادة  احتر ي الشؤون الداخلية للدول األعضاء، واحتر
 
المصت  وعدم التدخل ف

ي كل دولة عضو؛
 واستقالل ووحدة أراض 

ي استعادة  .1
دولة عضو خاضعة لالحتالل من جراء العدوان وذلك  أيالسيادة الكاملة ووحدة أراض 

 إىل القانون الدوىلي 
 
 ت الصلة؛مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذا والتعاوناستنادا

ي  .2
 
ي عمليات اتخاذ القرارات عىل المستوى العالمي ف

 
ضمان المشاركة الفاعلة للدول األعضاء ف

كة؛  المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية لضمان مصالحها المشتر

ام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم  .9 تعزيز العالقات بي   الدول عىل أساس العدل واالحتر

ي العالم؛ واألمن والوئام
 
 العام ف



؛و تأكيد دعمها لحقوق الشع .9 ي ميثاق األمم المتحدة والقانون الدوىلي
 
 ب المنصوص عليها ف

ي تقرير المصت  وإقامة دولته ذات السيادة  .3
 
ي وتمكينه من ممارسة حقه ف

دعم الشعب الفلسطين 

يف  يف، والحفاظ عىل الهوية التاريخية واإلسالمية للقدس الشر األماكن  وعىلوعاصمتها القدس الشر

 المقدسة فيها؛

االقتصادي والتجاري واإلسالمي بي   الدول األعضاء من أجل تحقيق التكامل  التعاونتعزيز  .9

كة؛ ي إىل إنشاء سوق إسالمية مشتر
 االقتصادي فيما بينها بما يفض 

ي الدول األعضاء  .21
 
ية المستدامة والشاملة والرفاه االقتصادي ف  ؛بذل الجهود لتحقيق التنمية البشر

نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم اإلسالمية القائمة عىل الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة  .22

؛ اث اإلسالمي
 اإلسالمية، والحفاظ عىل التر

حماية صورة اإلسالم الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة اإلسالم وتشجيع الحوار  .21

 بي   الحضارات واألديان؛

ي  .28
ر
ي  والتعاونبالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث  الرف

 
 هذه بي   الدول األعضاء ف

 المجاالت؛

ي ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب  .21
 
تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها، بما ف

 والمسني   وذوي االحتياجات الخاصة والحفاظ عىل قيم األرسة اإلسالمية؛

 وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ تعزيز دور األرسة .22

ي الدول غت  األعضاء وصون كرامتها وهويتها  .29
 
حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة ف

 الدينية والثقافية؛

ي المنتديات الدولية؛ .29
 
ك والدفاع عنها ف  تعزيز موقف موحد من القضايا ذات االهتمام المشتر

ي  التعاون .23
 
 مجال مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة واالتجار غت  ف

؛ ي البشر
 
ي المخدرات والفساد وغسيل األموال واالتجار ف

 
وع ف  المشر

ي حاالت الطوارئ اإلنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛ التعاون .29
 
 والتنسيق ف

ي المجاالت  التعاونتعزيز  .11
 
 .الثقافية واإلعالميةاالجتماعية و بي   الدول األعضاء ف

 

 :(2) المادة الثانية

ي المادة األ
 
شد وتستنت  بالوتتعهد الدول األعضاء، من أجل تحقيق األهداف الواردة ف

تعاليم ىل، بأن تستر

 للمبادئ التالية: 
 
 والقيم اإلسالمية السمحة وأن تترصف طبقا

مة جميع الدول األعضاء  .2  المتحدة؛بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم ملتر 

ي الحقوق والواجبات؛ وتتساوىالدول األعضاء دول ذات سيادة ومستقلة  .1
 
 ف

التهديد  و أتقوم جميع الدول األعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة  .8

ي عالقاتها؛
 
 باستخدامها ف

ام السيادة الوطنية واالستقالل ووحدة األر  .1 ي لكل منتتعهد جميع الدول األعضاء باحتر
ها، اض 

ي الشؤون الداخلية لآلخرين؛ موبعد
 
 التدخل ف

ي صون السلم واألمن الدوليي   واالمتناع عن التدخل  .2
 
تتعهد جميع الدول األعضاء بأن تساهم ف

ي الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك 
 
 ف

 
لهذا الميثاق وميثاق األمم المتحدة والقانون الدوىلي  وفقا

ي 
 ؛والقانون الدوىلي اإلنسان 



ي  .9
 
ي هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل ف

 
ي ميثاق األمم المتحدة، ليس ف

 
كما جاء ف

ي تكون من صميم السلطان الداخىلي لدولة ما 
 ذات الصلة بها؛ أو الشؤون النر

، الحكم الرشيد والديمقراطية  .9 ي والدوىلي
تعزز الدول األعضاء وتساند، عىل الصعيدين الوطن 

 والحريات األساسية وسيادة القانون؛وحقوق اإلنسان 

 .ىل حماية البيئة والمحافظة عليهاتسع الدول األعضاء إ .3

  ا
 
 لفصل الثان

 العضوية

 :(3) المادة الثالثة

ي 29تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسي   ) .2
 
ومن  منظمة التعاون اإلسالمي ( األعضاء ف

ها من ي قد تنضم إىل هذا الميثاق طبق غت 
 للفقرة الثانية من المادة الثالثة. الدول النر

 
 ا

 للعضوية أن تنضم إىل  يجوز ألي .1
 
ي األمم المتحدة، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا

 
دولة، عضو ف

مجلس وزراء الخارجية عىل أساس المعايت  فقط لراء اآلافقة عىل ذلك بتوافق تمت المو  المنظمة إذا

 الخارجية. المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء 

ي هذا الميثاق ما يمس بحقوق ليس  .8
 
اماتو ف  أوية الية فيما يتعلق بالعضو الدول األعضاء الح التر 

 أخرى.  مسألة بأي

 

 :(4) المادة الرابعة

ي األمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق .2
 
 تمنح صفة المراقب لدولة، عضو ف

 عليها. اآلراء فقط، وعىل أساس المعايت  المتفق 

تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق اآلراء فقط وعىل  .1

 .من المجلس أساس المعايت  المتفق عليها 

 لفصل الثالثا

 األجهزة

 :(5) المادة الخامسة

: تتألف أجهزة أو 
ً
 من:  منظمة التعاون اإلسالمي ال

 القمة اإلسالمية.  .2

 مجلس وزراء الخارجية.  .1

 اللجان الدائمة.  .8

 اللجنة التنفيذية.  .1

 محكمة العدل اإلسالمية الدولية.  .2

 الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان.  .9

9.  .  لجنة الممثلي   الدائمي  

 األمانة العامة.  .3

 األجهزة المتفرعة.  .9



 المؤسسات المتخصصة.  .21

 المؤسسات المنتمية.  .22

 الفصل الرابع

 لقمة اإلسالميةا

 :(6) المادة السادسة

القمة اإلسالمية من ملوك ورؤساء وقادة الدول األعضاء وحكوماتها، وتعتتر السلطة العليا  تتألف

 للمنظمة. 

 

 :(7) المادة السابعة

القمة اإلسالمية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا  تتداول

ي تحظ  
ها من القضايا النر ي الميثاق، وتبحث غت 

 
 لما هو منصوص عليه ف

 
المتعلقة بتحقيق األهداف طبقا

 باهتمام الدول األعضاء واألمة اإلسالمية. 

 

 :(8) المادة الثامنة

ي إحدى الدول األعضاء.  (1) سنواتتجتمع القمة اإلسالمية مرة كل ثالث  -2
 
 ف

القمة وجميع  جدول أعماليقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من األمانة العامة، بإعداد  -1

ورية لعقدها.  تيبات الرص   التر

 

 :(9) المادة التاسعة

ي 
 
ية لألمة، مية الحيو القضايا ذات األه تعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح األمة ذلك، للنظر ف

 لذلك. ويجوز عقد الدورة االستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية ولتنسيق سياس
 
ة المنظمة تبعا

يطة أن تحصل هذه المبادرة عىل دعم األغلبية  أو بمبادرة من إحدى الدول األعضاء  أو  من األمي   العام، رسر

 البسيطة للدول األعضاء. 

 صل الخامسالف

 مجلس وزراء الخارجية

ة  :(11) المادة العاشر

 

ي أييعقد مجلس  .2
 
 دولة من الدول األعضاء.  وزراء الخارجية مرة كل سنة ف

ن م أو دولة من الدول األعضاء/  أي دورة استثنائية بمبادرة من لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد  .1

 األمي   العام إذا ما وافقت الدول األعضاء عىل ذلك. 

لمجلس وزراء الخارجية أن يوضي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة  .8

 تحظ  باهتمام األمة. وترفع هذه االجتماعات تقاريرها إىل القمة اإلسالمية وإىل مجلس وزراء الخارجية. 

 يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خالل:  .1

                                                           
األولى من المادة الثامنة ليكون نصها كما يلي "تجتمع القمة اإلسالمية مرة كل سنتين في إحدى الدول األعضاء" عوضا ُعدّلت الفقرة  •. 1

 أت، ويصبح التعديل نافذا بعد تصديق ثلثي الدول األعضاء عليه.-3/44عن كل ثالث سنوات، بموجب القرار رقم 



 ألهداف المنظمة  وتوصياتارات اعتماد قر  .أ
 
ك تنفيذا بشأن المسائل ذات االهتمام المشتر

 وسياستها العامة؛

ي تنفيذ القرارات والمقررات ال .ب
 
لسابقة اصادرة عن االجتماعات استعراض التقدم الذي يتم إحرازه ف

 وزراء الخارجية؛ لساومجقمة اإلسالمية لل

انياتها والتقارير المالية واإلدارية األخرى؛ج. دراسة واعتماد برامج األمانة العامة   واألجهزة المتفرعة ومت  

ي أي موضوع يخص دولة 
 
أكتر من الدول األعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة  أو د. النظر ف

 العضو المعنية بغية اتخاذ التدابت  المناسبة بشأنه؛

 لجنة جديدين؛ أو ـه. التوصية بإنشاء أي جهاز 

 للمادتي   و. ان
 
الميثاق  من 23و 29تخاب األمي   العام للمنظمة وتعيي   األمناء العامي   المساعدين طبقا

؛  عىل التواىلي

ي أي
 
ها مناسبة ز. النظر ف  .مسألة أخرى يعتتر

 الفصل السادس

 اللجان الدائمة

ة  :(11) المادة الحادية عشر

ذات األهمية القصوى للمنظمة ودولها أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا  .2

 األعضاء: 

 لجنة القدس.  .أ

 اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية )الكومياك(.  .ب

  االقتصادي والتجاري )الكومسيك(.  للتعاوناللجنة الدائمة  .ج

ي )الكومستيك(.  للتعاوناللجنة الدائمة  .د  العلمي والتكنولوجر

ي تنشأ يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللج .1
 ان الدائمة للمنظمة النر

 
قمة لقرارات ال وفقا

ي هذه اللجان.  أو 
 
ي ذلك تحديد العضوية ف

 
 بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما ف

 

 الفصل السابع

 جنة التنفيذيةلال

ة  :(12) المادة الثانية عشر

 

جلس والالحقة ورئيس متتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة اإلسالمية الحالية والسابقة 

 بحكم وزراء الخارجية الحاىلي والسابق والالحق، وبلد مقر األمانة العامة، واألمي   
 
 العام باعتباره عضوا

 . وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية همنصب
 
 لقواعدها اإلجرائية.  وفقا

 

 



 الفصل الثامن

 لجنة الممثلي   الدائمي   

ة  :(13) المادة الثالثة عشر

 لجنة الممثلي   الدائمي   لعملها.  مزاولةيحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات 

 

 الفصل التاسع

 محكمة العدل اإلسالمية الدولية

ة  :(14) المادة الرابعة عشر

ي اإلسالمية تشكل محكمة العدل 
 
ي الكويت ف

 
ي أنشئت ف

ي الرئيسي 2939الدولية، النر
م، الجهاز القضان 

 من 
 
 تاريــــخ دخول نظامها األساسي حت   النفاذ. للمنظمة اعتبارا

 

 لفصل العاشر ا

 لحقوق اإلنسانالمستقلة الهيئة الدائمة 

ة  :(15) المادة الخامسة عشر

تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ي مواثيق حقو 
 
ي عهود المنظمة وإعالناتها وف

 
، بما ينسجم مع الواردة ف

 
ق اإلنسان المتفق عليها عالميا

 القيم اإلسالمية. 

 

 الفصل الحادي عشر 

 األمانة العامة

ة  :(16) المادة السادسة عشر

 ، تتألف األمانة العامة من األمي   العام، الذي يعتتر المسؤول اإلداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفي  

ة خمس سنوات،  حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية األمي   العام لفتر

ي الدول األعضاء وفق مبادئ التوزيــــع 
قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب األمي   العام من بي   مواطن 

ي العادل 
 
ة.  والتداولالجغراف  وتكافؤ الفرص بي   الدول األعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة واالستقامة والختر

 

ةا  :(17) لمادة السابعة عشر

 يتوىل األمي   العام المسؤوليات التالية: 

ي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة  .أ
ي المنظمة إىل المسائل النر

 
عي انتباه األجهزة المعنية ف

 و أيستر

 تعيقها؛

 لساالقمة اإلسالمية ومجمؤتمرات والقرارات والتوصيات الصادرة عن  يتابع تنفيذ المقررات .ب

 وزراء الخارجية واالجتماعات الوزارية األخرى؛



 لمقررات وقرارات وتوصيات أو ج. يزود الدول األعضاء ب
 
قمة المؤتمرات راق العمل والمذكرات تنفيذا

 ومجلس وزراء الخارجية؛اإلسالمية 

 األجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛ ويوائم أعمالد. ينسق 

 برنامج األمانة العامة ومت   
ّ
 انيتها؛ـه. يعد

ي يمكن أن  المشاوراتو. يعزز التواصل بي   الدول األعضاء ويسهل 
وتبادل اآلراء وينشر المعلومات النر

 تكون ذات أهمية للدول األعضاء؛

 من مجلس وزراء الخارجية؛ أو لة إليه من القمة اإلسالمية و ز. يقوم بالوظائف األخرى الموك

 .عمل المنظمة عنح. يرفع تقارير سنوية إىل مجلس وزراء الخارجية 

 

ة  :(18) المادة الثامنة عشر

يقدم األمي   العام ترشيحات األمناء العامي   المساعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم  .2

 لمدة خمس سنوات 
 
ي  وفقا

اهة والتفان  ي العادل، مع األخذ بعي   االعتبار الكفاءة والت  
 
لمبدأ التوزيــــع الجغراف

ي خدمة أهداف الميثاق، ويخصص منصب واحد من مناصب األمناء العامي   المساعدين لقضية 
 
ف

يف وفلسطي   عىل أن تتوىل دولة فلسطي   تعيي   مرشحها لهذا المنصب.   القدس الشر

 لقرارات ومقررات اجتماعات القمة اإلسالمية  يجوز لألمي   العام تعيي    .1
 
ممثلي   خاصي   تنفيذا

ومجلس وزراء الخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثلي   الخاصي   بموافقة مجلس وزراء 

 الخارجية. 

 بعي   االعتبار   .8
 
ي الدول األعضاء آخذا

ي األمانة العامة من بي   مواطن 
يعي   األمي   العام موظف 

ي العادل. ولألمي    المساواةوأهليتهم ونزاهتهم، مع مراعاة كفاءتهم 
 
، ومبدأ التوزيــــع الجغراف  بي   الجنسي  

اء ومستشارين عىل أساس مؤقت.   العام أن يعي   ختر

 

ة  :(19) المادة التاسعة عشر

ي األمانة العامة أن يطلبوا 
 ا، لدىلقو يت أو ال يجوز لألمي   العام وال لألمناء العامي   المساعدين وال لموظف 

سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي  أو حكومة  أدائهم واجباتهم، تعليمات من أي

ول األعضاء م الدعمل قد يرص  بمراكزهم بصفتهم موظفي   دوليي   مسؤولي   أمام المنظمة فقط. وتحتر 

 هم. جباتاطريقة لدى قيامهم بو  صة، وتمتنع عن التأثت  عليهم بأيهذه الطبيعة الدولية الخا

 

ون  :(21) المادة العشر

الوثيق مع البلد  بالتعاونلس وزراء الخارجية امجتعد األمانة العامة اجتماعات القمة اإلسالمية و 

 المضيف فيما يتعلق بالمسائل اإلدارية والتنظيمية. 

 



ون  :(21) المادة الحادية والعشر

ي جدة إىل أن
 
يف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.  يكون مقر األمانة العامة ف  يتم تحرير القدس الشر

 

  عشر 
 
 الفصل الثان

ون  :(22) المادة الثانية والعشر

مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد  أو يجوز للمنظمة أن تنسر  أجهزة متفرعة 

 موافقة مجلس وزراء الخارجية 
 
 ألحكام هذا الميثاق.  وفقا

 

 األجهزة المتفرعة

ونال  :(23) مادة الثالثة والعشر

 
 
ي إطار المنظمة ت

 
 نشأ األجهزة المتفرعة ف

 
عتمد مجلس وزراء الخارجية. وت أو لقرارات القمة اإلسالمية  وفقا

انياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.   مت  

 

 الفصل الثالث عشر 

 المؤسسات المتخصصة

ون  :(24) المادة الرابعة والعشر

 
 
ي إطار المنظمة بموجب قرارات القمة ت

 
مجلس وزراء الخارجية وتكون  أو نشأ مؤسسات متخصصة ف

انياتها مستقلة،  ي المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة ألعضاء المنظمة. وتكون مت  
 
العضوية ف

ي أنظمتها األساسية. 
 
يعية المنصوص عليها ف  ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشر

 

 تميةالمؤسسات المن

ون  :(25) المادة الخامسة والعشر

ف بها مجلس وزراء  أو المؤسسات المنتمية كيانات  هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعتر

الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية. وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة ألجهزة الدول 

انيات األمانة العامة واألجهزة المتفرعة  انياتها مستقلة عن مت   ي المنظمة ومؤسساتها. وتكون مت  
 
األعضاء ف

تخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر والمؤسسات الم

من  أو عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل عىل مساعدات طوعية من األجهزة المتفرعة 

 من الدول األعضاء.  أو المؤسسات المتخصصة 

 



 الفصل الرابع عشر 

ها التعاون  مع المنظمات اإلسالمية وغت 

ون  :(26) المادة السادسة والعشر

ي هذا الميثاق.  تعاونها تقوم المنظمة بتعزيز 
 
ها لخدمة األهداف الواردة ف  مع المنظمات اإلسالمية وغت 

 

 الفصل الخامس عشر 

اعات  التسوية السلمية للت  

ون  :(27) المادة السابعة والعشر

ي أي نزاع، من شأن استمراره أن يرص  بمصالح األمة اإلسالمية 
 
 و أيتعي   عىل الدول األعضاء، األطراف ف

 عن طريق المساعي الحميدة أو أن يعرض السلم واألمن الدوليي   للخطر، أن تسع لحله 
ً
 فاوضالت أوال

تارها. وسائل سلمية أخرى تخ أي أو التسوية القضائية  أو التحكيم  أو المصالحة  أو الوساطة  أو التحقيق  أو 

ي هذا السياق 
 
 مع اللجنة التنفيذية واألمي   العام.  التشاور ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة ف

 

ون  :(28) المادة الثامنة والعشر

،  تتعاونللمنظمة أن  مع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى بهدف حفظ السلم واألمن الدوليي  

اعات بالطرق السلمية.    وتسوية الت  

 

 الفصل السادس عشر 

انية والشؤون المالية  المت  

ون  :(29) المادة التاسعة والعشر

انيات األمانة العامة واألجهزة المتفر  .2 ، مت    عة. تتحمل الدول األعضاء، حسب دخلها القومي

مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة  أو  مؤتمر القمة اإلسالمي للمنظمة أن تنسر  بموافقة  .1

 عىل أساس طوعي تساهم فيها الدول األعضاء واألفراد والمنظمات، عىل أن تخضع هذه الصناديق أو و 
 
قافا

 من قبل هيئة الرقابة و األ أو 
 
 المالية. قاف للنظام الماىلي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا

 

 :(31) المادة الثالثون

ي يعتمدها مجلس المتفرعة شؤونها األجهزة تدير األمانة العامة و 
 لألنظمة المالية واللوائح النر

 
 المالية طبقا

 وزراء الخارجية. 

 



 :(31) المادة الحادية والثالثون

الدول يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلي   المعتمدين من  .2

انيات األمانة العامة واألجهزة  األعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة الستكمال برامج ومت  

ي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 
 المتفرعة وفق القواعد النر

نامج المالية تقدم اللجنة  .1  إىل مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس التر
 
 سنويا

 
الدائمة تقريرا

انية ويعت  مدهما. والمت  

ي تدقيق الحسابات من الدول األعضاء،  .8  وفنن 
اء ماليي   تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من ختر

 بمراجعة حسابات األمانة العامة وأجهزتها المتفرعة 
 
 لقوانينها الداخلية وأنظمتها.  وفقا

 

 لفصل السابع عشر ا

اع  القواعد اإلجرائية واالقتر

 :(32) المادة الثانية والثالثون

 يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد اإلجرائية الخاصة به.  .2

 يوضي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد اإلجرائية للقمة اإلسالمية.  .1

 تنسر  اللجان الدائمة القواعد اإلجرائية الخاصة بكل منها.  .8

 

 :(33) المادة الثالثة والثالثون

ي الجتماعات  .2
 .مة التعاون اإلسالمي منظيشكل ثلثا الدول األعضاء النصاب القانون 

ي اآلراء ي   .1
 
ي اآلراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق ف

 
ي  تخذ القرار تعتمد القرارات بالتوافق ف

بأغلبية ثلنر

ي هذا الميثاق. 
 
، ما لم يتم التنصيص عىل خالف ذلك ف عي  

ين المقتر  األعضاء الحارص 

 

 لفصل الثامن عشر ا

 أحكام ختامية

 االمتيازات والحصانات

 :(34) والثالثون المادة الرابعة

ي الدول األعضاء بالحصانات واالمتيازات الالزمة لقيامها بوظائفها وتحقيق  .2
 
تتمتع المنظمة ف

 أهدافها. 

ي  .1
 
يتمتع ممثلو الدول األعضاء وموظفو المنظمة باالمتيازات والحصانات المنصوص عليها ف

 .2999اتفاقية االمتيازات والحصانات لسنة 

واألجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة باالمتيازات والحصانات  المنظمةيتمتع موظفو  .8

 لما تت
 
 .راتالمقفق عليه المنظمة مع بلدان الالزمة ألداء واجباتهم طبقا



اع داخل  .1 انية المنظمة االقتر ي مت  
 
ال يحق لدولة من الدول األعضاء لم تسدد مساهماتها المالية ف

مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتي    يتجاوز  أوخرات يعادل ة إذا كان مبلغ المتأمجلس وزراء الخارجي

ع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء  . إال أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقتر السابقتي  

  بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها. 

 

 االنسحاب

 :(35) المادة الخامسة والثالثون

دولة من الدول األعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه لألمي   العام قبل سنة  يحق ألي .2

بلغ به جميع الدول األعضاء. 
 
 من انسحابها وت

دم خاللها  .1
 
ي ق
اماتها المالية حنر نهاية السنة المالية النر يتعي   عىل الدولة طالبة االنسحاب أداء التر 

ي ذمتها من مستحقات مالية أخرى.  طلب االنسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون
 
 ف

 

 لتعديلا

 :(36) المادة السادسة والثالثون

 يتم إدخال تعديالت عىل هذا الميثاق 
 
:  وفقا  لإلجراء التاىلي

ح تعديالت عىل هذا الميثاق عىل مجلس وزراء الخارجية.  يجوز ألي .أ  دولة عضو أن تقتر

ي م تدخل تعديالت هذا الميثاق حت   التنفيذ عندما يعتمدها  .ب
 جلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلنر

ي المنظمة. 
 
ي الدول األعضاء ف

 الدول األعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلنر

 

 التفست  

 :(37) المادة السابعة والثالثون

،  تنفيذ أي أو تطبيق  أو أي خالف قد ينجم بشأن تفست   .2
 
مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا

ي 
 
 التحكيم.  أو التوفيق  أو  المفاوضات أو المشاوراتميع الحاالت عن طريق جوف

 تنفذ الدول األعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.  .1

 

 للغاتا

 :(38) المادة الثامنة والثالثون

ية والفرنسية.  : العربية واإلنجلت    لغات المنظمة هي

 

 



 أحكام انتقالية

 التصديق والدخول حت   التنفيذ

 :(39) التاسعة والثالثونالمادة 

يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثي   ويعرض عىل الدول األعضاء للتوقيع  .2

 والتصديق 
 
 لإلجراءات الدستورية لكل منها.  وفقا

 .منظمة التعاون اإلسالمي يتم إيداع وثائق التصديق لدى األمي   العام ل .1

 للمادة ) اإلسالمي  ؤتمر الممنظمة يحل هذا الميثاق محل ميثاق  .8
 
( من 211الذي سجل طبقا

اير  2ميثاق األمم المتحدة يوم   .2991فتر

 

  مدينة داكار )جمهورية السنغال(
 
 حّرر ف

  اليوم السابع من ربيع األ
 
ين هجرية،و ف  ل سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشر

 وثمانية ميالديـــة. الموافــــــــــــق لليوم الرابع عشر من شهر مارس، سنة ألفي   

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 


