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میثاق 

منظمة التعاون اإلسالمي 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

الدیباجة: 

  نحن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ 

إذ نســتحضر مــؤتــمر مــلوك وقــادة ورؤســاء دول وحــكومــات الــبلدان 
اإلسـالمـیة الـمنعقد فـي الـربـاط فـي الـفترة مـا بـین 9 و 12 رجـب عـام 1389ھـ 
الـموافـق لـ 22 إلـى 25 سـبتمبر 1969م"، وكـذلـك مـؤتـمر وزراء الـخارجـیة الـمنعقد 
فـي جـدة مـن 14 إلـى 18 محـرم 1392ھـ (الـموافـق لـ29 فـبرایـر إلـى 4 مـارس 

1972م)؛ 

وإذ نسـترشـد بـالـقیم اإلسـالمـیة الـنبیلة، الـمتمثلة فـي الـوحـدة واإلخـاء، وإذ نـؤكـد أھـمیة 
تـعزیـز وتـقویـة أواصـر الـوحـدة والـتضامـن بـین الـدول األعـضاء لـتأمـین مـصالـحھا 

المشتركة على الساحة الدولیة؛ 

إذ نلتزم بمبادئ میثاق األمم المتحدة وھذا المیثاق، والقانون الدولي، قررنا: 

الــحفاظ عــلى الــقیم اإلســالمــیة الــنبیلة الــمتمثلة فــي الســالم والــتراحــم والــتسامــح 
والمساواة والعدل والكرامة اإلنسانیة، وتعزیزھا؛ 

الـسعي مـن أجـل الـعمل عـلى تـعزیـز دور اإلسـالم الـرائـد فـي الـعالـم مـع ضـمان الـتنمیة 
المستدامة والتقدم واالزدھار لشعوب الدول األعضاء؛  

تعزیز وتقویة أواصر الوحدة والتضامن بین الشعوب المسلمة والدول األعضاء؛ 
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احـترام السـیادة الـوطـنیة لجـمیع الـدول األعـضاء، واسـتقاللـھا ووحـدة أراضـیھا، 
وصونھا والدفاع عنھا؛ 

الـمساھـمة فـي السـلم واألمـن الـدولـیین، والـتفاھـم والـحوار بـین الـحضارات والـثقافـات 
واألدیـان، وتـعزیـز الـعالقـات الـودیـة وحـسن الـجوار واالحـترام الـمتبادل والـتعاون 

وتشجیعھا؛ 

تــعزیــز حــقوق اإلنــسان والحــریــات األســاســیة والــحكم الــرشــید وســیادة الــقانــون 
والدیمقراطیة والمساءلة في الدول األعضاء وفقا ألنظمتھا الدستوریة والقانونیة؛ 

تـعزیـز الـثقة وتـشجیع الـعالقـات الـودیـة واالحـترام الـمتبادل والـتعاون بـین الـدول 
األعضاء، وبینھا وبین غیرھا من الدول؛ 

دعـم الـقیم اإلسـالمـیة الـنبیلة الـمتعلقة بـالـوسـطیة والـتسامـح واحـترام الـتنوع والـحفاظ 
على الرموز اإلسالمیة والتراث المشترك والدفاع عن عالمیة الدین اإلسالمي؛ 

الـنھوض بـاكـتساب الـمعرفـة وإشـاعـتھا بـما ینسجـم مـع مـثل اإلسـالم الـسامـیة لـتحقیق 
التمیز الفكري؛ 

تـعزیـز الـتعاون بـین الـدول األعـضاء لـتحقیق الـتنمیة االجـتماعـیة واالقـتصادیـة 
المسـتدامـة بـما یـساعـدھـا عـلى انـدمـاج فـعلي فـي االقـتصاد الـعالـمي؛ وفـقا لـمبادئ 

الشراكة والمساواة؛ 

حمایة وتعزیز كل الجوانب المرتبطة بالبیئة لفائدة األجیال الحالیة والمستقبلیة؛ 

احـترام حـق تـقریـر الـمصیر وعـدم الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلیة لـلدول األعـضاء، واحـترام سـیادة 

واستقالل ووحدة أراضي كل دولة عضو؛  
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دعـم كـفاح الـشعب الفلسـطیني الـخاضـع حـالـیا لـالحـتالل األجـنبي وتـمكینھ مـن الـحصول عـلى 

حـقوقـھ غـیر الـقابـلة لـلتصرف، بـما فـي ذلـك حـقھ فـي تـقریـر الـمصیر وإقـامـة دولـتھ ذات السـیادة 

وعـاصـمتھا الـقدس الشـریـف، مـع الـمحافـظة عـلى طـابـعھا الـتاریـخي واإلسـالمـي وعـلى األمـاكـن 

المقدسة فیھا؛ 

صـون وتـعزیـز حـقوق الـمرأة ومـشاركــتھا فـي شـتى مـجاالت الـحیاة وفـقا لـقوانـین الـدول 

األعضاء وتشریعاتھا؛ 

تھـیئة الـظروف الـمالئـمة لتنشـئة الـطفولـة والشـباب المسـلم تنشـئة سـلیمة وغـرس الـقیم اإلسـالمـیة 

فیھ من خالل التربیة، تعزیزاً لقیمھ الثقافیة واالجتماعیة واألخالقیة والُخلقیة؛ 

مـساعـدة الجـماعـات والـمجتمعات المسـلمة خـارج الـدول األعـضاء عـلى الـمحافـظة عـلى كـرامـتھا 

وھویتھا الثقافیة والدینیة؛  

تـأیـید أھـداف ومـبادئ ھـذا الـمیثاق ومـیثاق األمـم المتحـدة والـقانـون الـدولـي والـقانـون الـدولـي 

اإلنـسانـي؛ مـع الـتقید الـصارم بـمبدأ عـدم الـتدخـل فـي الـشؤون الـتي تـندرج أسـاسـا ضـمن نـطاق 

التشریعات الداخلیة ألیة دولة؛ 

الـسعي الـحثیث مـن أجـل تـحقیق الـحكم الـرشـید عـلى المسـتوى الـدولـي ودمـقرطـة الـعالقـات الـدولـیة 

اسـتنادا إلـى مـبادئ الـمساواة واالحـترام الـمتبادل بـین الـدول وعـدم الـتدخـل فـي الـشؤون الـتي 

تندرج ضمن تشریعاتھا الداخلیة؛ 

عـقدنـا الـعزم عـلى الـتعاون مـن أجـل تـحقیق ھـذه األھـداف، واعـتمدنـا ھـذا 
المیثاق المعدل. 

الفصل األول
 األهداف واملبادئ
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املادة األولى

تتمثل أھداف منظمة التعاون اإلسالمي فیما یلي: 

1.    تعزیز ودعم أواصر األخوة والتضامن بین الدول األعضاء؛ 

2.    صـون وحـمایـة الـمصالـح المشـتركـة، ومـناصـرة الـقضایـا الـعادلـة لـلدول األعـضاء، 
وتنسـیق جـھود الـدول األعـضاء وتـوحـیدھـا بـغیة الـتصدي للتحـدیـات الـتي تـواجـھ الـعالـم 

اإلسالمي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ 

3.         احـترام حـق تـقریـر الـمصیر وعـدم الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلیة لـلدول األعـضاء، 
واحترام سیادة واستقالل ووحدة أراضي كل دولة عضو؛ 

4. اسـتعادة السـیادة الـكامـلة ووحـدة أراضـي أیـة دولـة عـضو خـاضـعة لـالحـتالل مـن جـراء 
الـعدوان وذلـك اسـتنادا إلـى الـقانـون الـدولـي والـتعاون مـع الـمنظمات الـدولـیة واإلقـلیمیة 

ذات الصلة؛  
5.          ضـمان الـمشاركـة الـفاعـلة لـلدول األعـضاء فـي عـملیات اتـخاذ الـقرارات عـلى المسـتوى 
العالمي في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لضمان مصالحھا المشتركة؛  

6.     تـعزیـز الـعالقـات بـین الـدول عـلى أسـاس الـعدل واالحـترام الـمتبادل وحـسن الـجوار 
لضمان السلم واألمن والوئام العام في العالم؛  

7. تـأكـید دعـمھا لـحقوق الـشعوب الـمنصوص عـلیھا فـي مـیثاق األمـم المتحـدة والـقانـون 
الدولي؛ 

8.         دعـم الـشعب الفلسـطیني وتـمكینھ مـن مـمارسـة حـقھ فـي تـقریـر الـمصیر وإقـامـة دولـتھ 
ذات الســیادة وعــاصــمتھا الــقدس الشــریــف، والــحفاظ عــلى الــھویــة الــتاریــخیة 

واإلسالمیة للقدس الشریف وعلى األماكن المقدسة فیھا؛ 

9.         تـعزیـز الـتعاون االقـتصادي والـتجاري اإلسـالمـي بـین الـدول األعـضاء مـن أجـل 
تحقیق التكامل االقتصادي فیما بینھا بما یفضي إلى إنشاء سوق إسالمیة مشتركة؛ 

10.     بـذل الـجھود لـتحقیق الـتنمیة البشـریـة المسـتدامـة والـشامـلة والـرفـاه االقـتصادي فـي 
الدول األعضاء؛ 

11.    نشـر وتـعزیـز وصـون الـتعالـیم والـقیم اإلسـالمـیة الـقائـمة عـلى الـوسـطیة والـتسامـح، 
وتعزیز الثقافة اإلسالمیة، والحفاظ على التراث اإلسالمي؛  

12.     حـمایـة صـورة اإلسـالم الـحقیقیة والـدفـاع عـنھا والـتصدي لـتشویـھ صـورة اإلسـالم 
وتشجیع الحوار بین الحضارات واألدیان؛  
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13.      الـرقـي بـالـعلوم والـتكنولـوجـیا وتـطویـرھـا، وتـشجیع الـبحوث والـتعاون بـین الـدول 
األعضاء في ھذه المجاالت؛  

14.     تـعزیـز حـقوق اإلنـسان والحـریـات األسـاسـیة وحـمایـتھا، بـما فـي ذلـك حـقوق الـمرأة 
والـطفل والشـباب والـمسنین وذوي االحـتیاجـات الـخاصـة والـحفاظ عـلى قـیم األسـرة 

اإلسالمیة؛

15.     تـعزیـز دور األسـرة وحـمایـتھا وتـنمیتھا بـاعـتبارھـا الـوحـدة الـطبیعیة والـجوھـریـة 
للمجتمع؛

16.      حـمایـة حـقوق الجـماعـات والـمجتمعات المسـلمة فـي الـدول غـیر األعـضاء وصـون 
كرامتھا وھویتھا الدینیة والثقافیة؛ 

17.    تـعزیـز مـوقـف مـوحـد مـن الـقضایـا ذات االھـتمام المشـترك والـدفـاع عـنھا فـي الـمنتدیـات 
الدولیة؛ 

18.  الـتعاون فـي مـجال مـكافـحة اإلرھـاب بجـمیع أشـكالـھ ومـظاھـره والجـریـمة الـمنظمة 
واالتـجار غـیر المشـروع فـي المخـدرات والـفساد وغسـیل األمـوال واالتـجار فـي 

البشر؛ 

19.  التعاون والتنسیق في حاالت الطوارئ اإلنسانیة مثل الكوارث الطبیعیة؛  

20.  تعزیز التعاون بین الدول األعضاء في المجاالت االجتماعیة والثقافیة واإلعالمیة.  

المادة الثانیة

تتعھـد الـدول األعـضاء، مـن أجـل تـحقیق األھـداف الـواردة فـي الـمادة األولـى، بـأن تسـترشـد 
وتستنیر بالتعالیم والقیم اإلسالمیة السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالیة:   

جمیع الدول األعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ میثاق األمم المتحدة؛ 1.

الدول األعضاء دول ذات سیادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛ 2.

تـقوم جـمیع الـدول األعـضاء بحـل نـزاعـاتـھا بـالـطرق السـلمیة، وتـمتنع عـن اسـتخدام 3.
القوة أو التھدید باستخدامھا في عالقاتھا؛ 

تتعھــد جــمیع الــدول األعــضاء بــاحــترام الســیادة الــوطــنیة واالســتقالل ووحــدة 4.
األراضي لكل منھا، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لآلخرین؛ 

تتعھـد جـمیع الـدول األعـضاء بـأن تـساھـم فـي صـون السـلم واألمـن الـدولـیین واالمـتناع 5.
عـن الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلیة لـبعضھا الـبعض وذلـك وفـقا لھـذا الـمیثاق ومـیثاق 

األمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني؛ 
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كـما جـاء فـي مـیثاق األمـم المتحـدة، لـیس فـي ھـذا الـمیثاق مـا یـسوغ لـلمنظمة وأجھـزتـھا أن 6.
تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بھا؛ 

تـعزز الـدول األعـضاء وتـسانـد، عـلى الـصعیدیـن الـوطـني والـدولـي، الـحكم الـرشـید 7.
والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحریات األساسیة وسیادة القانون؛ 

تسعى الدول األعضاء إلى حمایة البیئة والمحافظة علیھا. 8.

الفصل الثاني
العضوية

المادة الثالثة

تـتألـف الـمنظمة مـن الـدول السـبع والخـمسین (57) األعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي 1.
ومن غیرھا من الدول التي قد تنضم إلى ھذا المیثاق طبقا للفقرة الثانیة من المادة الثالثة.  

یـجوز ألیـة دولـة، عـضو فـي األمـم المتحـدة، ذات أغـلبیة مسـلمة تـتقدم بـطلب لـلعضویـة 2.
أن تــنضم إلــى الــمنظمة إذا تــمت الــموافــقة عــلى ذلــك بــتوافــق آراء مجــلس وزراء 
الـخارجـیة عـلى أسـاس الـمعایـیر الـمتفق عـلیھا والـمعتمدة مـن طـرف مجـلس وزراء 

الخارجیة. 

لـیس فـي ھـذا الـمیثاق مـا یـمس بـحقوق وامـتیازات الـدول األعـضاء الـحالـیة فـیما یـتعلق 3.
بالعضویة أو بأیة مسألة أخرى. 

المادة الرابعة 

تـمنح صـفة الـمراقـب لـدولـة، عـضو فـي األمـم المتحـدة، بـقرار مـن مجـلس وزراء 1.
الخارجیة بتوافق اآلراء فقط، وعلى أساس المعاییر المتفق علیھا. 

تـمنح صـفة الـمراقـب لـلمنظمات الـدولـیة بـقرار مـن مجـلس وزراء الـخارجـیة بـتوافـق 2.
اآلراء فقط وعلى أساس المعاییر المتفق علیھا من المجلس. 

الفصل الثالث

األجهزة

المادة الخامسة

أوال:   تتألف أجھزة منظمة التعاون اإلسالمي من : 
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القمة اإلسالمیة. 1.

مجلس وزراء الخارجیة. 2.

اللجان الدائمة. 3.

اللجنة التنفیذیة. 4.

محكمة العدل اإلسالمیة الدولیة. 5.

الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان. 6.

لجنة الممثلین الدائمین 7.

األمانة العامة. 8.

األجھزة المتفرعة.  9.
المؤسسات المتخصصة.  10.
المؤسسات المنتمیة.  11.

الفصل الرابع
القمة اإلسالمية

المادة السادسة

      تـتألـف الـقمة اإلسـالمـیة مـن مـلوك ورؤسـاء وقـادة الـدول األعـضاء وحـكومـاتـھا، وتـعتبر 
السلطة العلیا للمنظمة. 

المادة السابعة

تـتداول الـقمة اإلسـالمـیة وتتخـذ قـرارات مـرتـبطة بـالسـیاسـات وتـقدم الـتوجـیھات بـشأن جـمیع 
الـقضایـا الـمتعلقة بـتحقیق األھـداف طـبقا لـما ھـو مـنصوص عـلیھ فـي الـمیثاق، وتـبحث غـیرھـا مـن 

القضایا التي تحظى باھتمام الدول األعضاء واألمة اإلسالمیة.  

المادة الثامنة

1-       تجتمع القمة اإلسالمیة مرة كل سنتین في إحدى الدول األعضاء. 
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2-     یـقوم مجـلس وزراء الـخارجـیة، بـمساعـدة مـن األمـانـة الـعامـة، بـإعـداد جـدول أعـمال 
القمة وجمیع الترتیبات الضروریة لعقدھا. 

المادة التاسعة

تـعقد دورات اسـتثنائـیة كـلما اقـتضت مـصالـح األمـة ذلـك، لـلنظر فـي الـقضایـا ذات األھـمیة 
الـحیویـة لـألمـة، ولتنسـیق سـیاسـة الـمنظمة تـبعا لـذلـك. ویـجوز عـقد الـدورة االسـتثنائـیة بـتوصـیة مـن 
مجـلس وزراء الـخارجـیة أو بـمبادرة مـن إحـدى الـدول األعـضاء أو مـن األمـین الـعام، شـریـطة 

أن تحصل ھذه المبادرة على دعم األغلبیة البسیطة للدول األعضاء.  

الفصل الخامس

مجلس وزراء الخارجية
المادة العاشرة

یعقد مجلس وزراء الخارجیة مرة كل سنة في أیة دولة من الدول األعضاء.  1.

لمجـلس وزراء الـخارجـیة أن یـعقد دورة اسـتثنائـیة بـمبادرة مـن أیـة دولـة مـن الـدول 2.
األعـضاء أو مـن األمـین الـعام إذا مـا وافـقت األغـلبیة البسـیطة لـلدول األعـضاء عـلى 

ذلك.  
لمجـلس وزراء الـخارجـیة أن یـوصـي بـعقد اجـتماعـات وزاریـة قـطاعـیة أخـرى 3.

لـمعالـجة قـضایـا محـددة تحـظى بـاھـتمام األمـة. وتـرفـع ھـذه االجـتماعـات تـقاریـرھـا إلـى 
القمة اإلسالمیة وإلى مجلس وزراء الخارجیة.  

یدرس مجلس وزراء الخارجیة وسائل تنفیذ السیاسة العامة للمنظمة من خالل:  4.
أ. اعـتماد قـرارات وتـوصـیات بـشأن الـمسائـل ذات االھـتمام المشـترك تـنفیذا 

ألھداف المنظمة وسیاستھا العامةـ؛ 
ب.   اسـتعراض الـتقدم الـذي یـتم إحـرازه فـي تـنفیذ الـقرارات والـمقررات الـصادرة 
عــن االجــتماعــات الــسابــقة لــمؤتــمرات الــقمة اإلســالمــیة ومــجالــس وزراء 

الخارجیة؛ 
ج.   دراسـة واعـتماد بـرامـج األمـانـة الـعامـة واألجھـزة الـمتفرعـة ومـیزانـیاتـھا 

والتقاریر المالیة واإلداریة األخرى؛ 



 }! {9

د.  الـنظر فـي أي مـوضـوع یـخص دولـة أو أكـثر مـن الـدول األعـضاء كـلما قـدم 
طـلب بھـذا الـشأن مـن قـبل الـدولـة الـعضو الـمعنیة بـغیة اتـخاذ الـتدابـیر 

المناسبة بشأنھ؛ 
ھـ.  التوصیة بإنشاء أي جھاز أو لجنة جدیدین؛ 

و.  انـتخاب األمـین الـعام لـلمنظمة وتـعیین األمـناء الـعامـین الـمساعـدیـن طـبقا 
للمادتین 16 و18 من المیثاق على التوالي؛ 
ز. النظر في أیة مسألة أخرى یعتبرھا مناسبة. 

الفصل السادس
اللجان الدائمة

المادة الحادیة عشرة

أنـشأت الـمنظمة الـلجان الـدائـمة الـتالـیة لـمعالـجة الـقضایـا ذات األھـمیة الـقصوى 1.
للمنظمة ودولھا األعضاء: 

.I .لجنة القدس

.II .(الكومیاك) اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافیة

.III (الكومسیك) اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

.IV (الكومستیك) اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي

 ً 2-   یـرأس الـملوك ورؤسـاء الـدول والـحكومـات الـلجان الـدائـمة لـلمنظمة الـتي تـنشأ وفـقا
لـقرارات الـقمة أو بـتوصـیة مـن مجـلس وزراء الـخارجـیة، بـما فـي ذلـك تحـدیـد 

العضویة في ھذه اللجان. 

الفصل السابع
اللجنة التنفيذية

المادة الثانیة عشرة

  تـتألـف الـلجنة الـتنفیذیـة مـن كـل مـن رئـیس الـقمة اإلسـالمـیة الـحالـیة والـسابـقة والـالحـقة 
ورئـیس مجـلس وزراء الـخارجـیة الـحالـي والـسابـق والـالحـق، وبـلد مـقر األمـانـة الـعامـة، واألمـین 
العام باعتباره عضوا بحكم منصبھ. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفیذیة وفقا لقواعدھا اإلجرائیة. 

الفصل الثامن
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لجنة املمثلني الدائمني:

المادة الثالثة عشرة

 یحدد مجلس وزراء الخارجیة مھام وكیفیات مزاولة لجنة الممثلین الدائمین لعملھا. 

الفصل التاسع
محكمة العدل اإلسالمية الدولية

المادة الرابعة عشرة 

 تـشكل مـحكمة الـعدل اإلسـالمـیة الـدولـیة، الـتي أنشـئت فـي الـكویـت فـي 1987م ، 
الجھاز القضائي الرئیسي للمنظمة اعتبارا من تاریخ دخول نظامھا األساسي حیز النفاذ. 

الفصل العاشر
الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان

المادة الخامسة عشرة

تــعزز الھــیئة الــدائــمة المســتقلة لــحقوق اإلنــسان الــحقوق الــمدنــیة والســیاســیة واالجــتماعــیة 
واالقـتصادیـة الـواردة فـي عـھود الـمنظمة وإعـالنـاتـھا وفـي مـواثـیق حـقوق اإلنـسان الـمتفق عـلیھا 

عالمیا، بما ینسجم مع القیم اإلسالمیة. 

الفصل الحادي عشر
األمانة العامة

المادة السادسة عشرة 
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تـتألـف األمـانـة الـعامـة مـن األمـین الـعام، الـذي یـعتبر الـمسؤول اإلداري الـرئیسـي لـلمنظمة، ومـن 
الـموظـفین، حسـب مـا تـقتضیھ حـاجـة الـمنظمة. ویـنتخب مجـلس وزراء الـخارجـیة األمـین الـعام 
لـفترة خـمس سـنوات، قـابـلة للتجـدیـد مـرة واحـدة. ویـنتخب األمـین الـعام مـن بـین مـواطـني الـدول 
األعـضاء وفـق مـبادئ الـتوزیـع الـجغرافـي الـعادل والـتداول وتـكافـؤ الـفرص بـین الـدول األعـضاء 

كافة مع مراعاة الكفاءة واالستقامة والخبرة. 

المــادة السابعة عشرة

یتولى األمین العام المسؤولیات التالیة: 

أ. یسـترعـي انـتباه األجھـزة الـمعنیة فـي الـمنظمة إلـى الـمسائـل الـتي یـرى أنـھا قـد تـفید 
أھداف المنظمة أو تعیقھا؛ 

ب. یــتابــع تــنفیذ الــمقررات والــقرارات والــتوصــیات الــصادرة عــن مــؤتــمرات الــقمة 
اإلسالمیة ومجالس وزراء الخارجیة واالجتماعات الوزاریة األخرى؛ 

ج. یــزود الــدول األعــضاء بــأوراق الــعمل والــمذكــرات تــنفیذا لــمقررات وقــرارات 
وتوصیات مؤتمرات القمة اإلسالمیة ومجلس وزراء الخارجیة؛ 

د. ینسق ویوائم أعمال األجھزة المعنیة التابعة للمنظمة؛ 
ھـ. یعّد برنامج األمانة العامة ومیزانیتھا؛ 

و. یـعزز الـتواصـل بـین الـدول األعـضاء ویسھـل الـمشاورات وتـبادل اآلراء وینشـر 
المعلومات التي یمكن أن تكون ذات أھمیة للدول األعضاء؛ 

ز. یـقوم بـالـوظـائـف األخـرى الـموكـولـة إلـیھ مـن الـقمة اإلسـالمـیة أو مـن مجـلس وزراء 
الخارجیة؛ 

ح. یرفع تقاریر سنویة إلى مجلس وزراء الخارجیة بشأن عمل المنظمة.  

المادة الثامنة عشرة

1. یـقدم األمـین الـعام تـرشـیحات األمـناء الـعامـین الـمساعـدیـن لمجـلس وزراء الـخارجـیة 
لـغرض تـعیینھم لـمدة خـمس سـنوات وفـقا لـمبدأ الـتوزیـع الـجغرافـي الـعادل، مـع األخـذ 
بـعین االعـتبار الـكفاءة والـنزاھـة والـتفانـي فـي خـدمـة أھـداف الـمیثاق، ویـخصص مـنصب 
واحـد مـن مـناصـب األمـناء الـعامـین الـمساعـدیـن لـقضیة الـقدس الشـریـف وفلسـطین عـلى أن 

تتولى دولة فلسطین تعیین مرشحھا لھذا المنصب. 

2. یـجوز لـألمـین الـعام تـعیین مـمثلین خـاصـین تـنفیذاً لـقرارات ومـقررات اجـتماعـات 
الـقمة  اإلسـالمـیة ومجـلس وزراء الـخارجـیة . وتـتم ھـذه الـتعیینات وتحـدد مـھام الـممثلین 

الخاصین بموافقة مجلس وزراء الخارجیة. 
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3. یـعین األمـین الـعام مـوظـفي األمـانـة الـعامـة مـن بـین مـواطـني الـدول األعـضاء آخـذا 
بـعین االعـتبار كـفاءتـھم وأھـلیتھم ونـزاھـتھم، مـع مـراعـاة الـمساواة بـین الجنسـین، ومـبدأ   
الـتوزیـع الـجغرافـي الـعادل. ولـألمـین الـعام أن یـعین خـبراء ومسـتشاریـن عـلى أسـاس 

مؤقت.  

المادة التاسعة عشرة

ال یـجوز لـألمـین الـعام وال لـألمـناء الـعامـین الـمساعـدیـن وال لـموظـفي األمـانـة الـعامـة أن یـطلبوا أو 
یـتلقوا،  لـدى أدائـھم  واجـباتـھم،  تـعلیمات مـن أیـة حـكومـة أو سـلطة سـوى الـمنظمة. وعـلیھم أن 
یـمتنعوا عـن الـقیام بـأي عـمل قـد یـضر بـمراكـزھـم بـصفتھم مـوظـفین دولـیین مـسؤولـین أمـام 
الـمنظمة فـقط.  وتـحترم الـدول األعـضاء ھـذه الـطبیعة الـدولـیة الـخاصـة، وتـمتنع عـن الـتأثـیر 

علیھم بأیة طریقة لدى قیامھم بواجباتھم. 

المادة العشرون 

تـعد األمـانـة الـعامـة اجـتماعـات الـقمة اإلسـالمـیة ومـجالـس وزراء الـخارجـیة بـالـتعاون الـوثـیق مـع 
البلد المضیف فیما یتعلق بالمسائل اإلداریة والتنظیمیة. 

المادة الحادیة والعشرون 

یـكون مـقر األمـانـة الـعامـة فـي جـدة إلـى أن یـتم تحـریـر الـقدس الشـریـف لـتصبح الـمقر الـدائـم 
للمنظمة. 

الفصل الثاني عشر

المادة الثانیة والعشرون 

یـجوز لـلمنظمة أن تـنشئ أجھـزة مـتفرعـة أو مـؤسـسات مـتخصصة وأن تـمنح صـفة الـمؤسـسة 
المنتمیة بعد موافقة مجلس وزراء الخارجیة وفقا ألحكام ھذا المیثاق.  

األجهزة املتفرعة

المادة الثالثة والعشرون 
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تـنشأ األجھـزة الـمتفرعـة فـي إطـار الـمنظمة وفـقاً لـقرارات الـقمة اإلسـالمـیة أو مجـلس وزراء 
الخارجیة. وتعتمد میزانیاتھا من قبل مجلس وزراء الخارجیة. 

الفصل الثالث عشر
املؤسسات املتخصصة

المادة الرابعة والعشرون 

تـنشأ مـؤسـسات مـتخصصة فـي إطـار الـمنظمة بـموجـب قـرارات  الـقمة  أو مجـلس وزراء الـخارجـیة وتـكون 
الـعضویـة فـي الـمؤسـسات الـمتخصصة اخـتیاریـة ومـفتوحـة ألعـضاء الـمنظمة. وتـكون مـیزانـیاتـھا مسـتقلة، ویـتم 

اعتمادھا من قبل الھیئات التشریعیة المنصوص علیھا في أنظمتھا األساسیة. 

املؤسسات املنتمية

المادة الخامسة والعشرون 

الـمؤسـسات الـمنتمیة كـیانـات أو ھـیئات تـتفق أھـدافـھا مـع أھـداف ھـذا الـمیثاق ویـعترف بـھا مجـلس 
وزراء الـخارجـیة بـصفتھا مـؤسـسات مـنتمیة. وعـضویـة ھـذه الـمؤسـسات اخـتیاریـة ومـفتوحـة 
ألجھـزة الـدول األعـضاء فـي الـمنظمة ومـؤسـساتـھا. وتـكون مـیزانـیاتـھا مسـتقلة عـن مـیزانـیات 
األمـانـة الـعامـة واألجھـزة الـمتفرعـة والـمؤسـسات الـمتخصصة. ویـجوز أن تـمنح ھـذه الـمؤسـسات 
الـمنتمیة صـفة الـمراقـب بـموجـب قـرار صـادر عـن مجـلس وزراء الـخارجـیة، ویـجوز لـھا أن 
تـحصل عـلى مـساعـدات طـوعـیة مـن األجھـزة الـمتفرعـة أو مـن الـمؤسـسات الـمتخصصة أو مـن 

الدول األعضاء. 

الفصل الرابع عشر
التعاون مع املنظمات اإلسالمية وغيرها

المادة السادسة والعشرون 

تقوم المنظمة بتعزیز تعاونھا مع المنظمات اإلسالمیة وغیرھا لخدمة األھداف الواردة في ھذا المیثاق. 
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الفصل الخامس عشر

التسوية السلمية للنزاعات

المـــادة السابعة والعشرون

یـتعین عـلى الـدول األعـضاء، األطـراف فـي أي نـزاع، مـن شـأن اسـتمراره أن یـضر بـمصالـح 
األُمـة اإلسـالمـیة أو أن یـعرض السـلم واألمـن الـدولـیین للخـطر، أن تـسعى لحـلھ عـن طـریـق 
الـمساعـي الحـمیدة أو الـتفاوض أو الـتحقیق أو الـوسـاطـة أو الـمصالـحة أو الـتحكیم أو الـتسویـة 
الـقضائـیة أو أیـة وسـائـل سـلمیة أخـرى تـختارھـا. ویـمكن أن تـشمل الـمساعـي الحـمیدة فـي ھـذا 

السیاق التشاور مع اللجنة التنفیذیة واألمین العام. 

المادة الثامنة والعشرون

لــلمنظمة أن تــتعاون مــع الــمنظمات الــدولــیة واإلقــلیمیة األخــرى بھــدف حــفظ الســلم واألمــن 
الدولیین، وتسویة النزاعات بالطرق السلمیة. 

الفصل السادس عشر

امليزانية والشؤون املالية

المادة التاسعة والعشرون 

تتحـمل الـدول األعـضاء، حسـب دخـلھا الـقومـي، مـیزانـیات األمـانـة الـعامـة واألجھـزة  .1
المتفرعة. 

2. لـلمنظمة أن تـنشئ بـموافـقة مـؤتـمر الـقمة اإلسـالمـي أو مجـلس وزراء الـخارجـیة 
صـنادیـق خـاصـة وأوقـافـا عـلى أسـاس طـوعـي تـساھـم فـیھا الـدول األعـضاء واألفـراد 
والـمنظمات، عـلى أن تـخضع ھـذه الـصنادیـق أو األوقـاف لـلنظام الـمالـي لـلمنظمة 

وأن تتم مراجعتھا سنویا من قبل ھیئة الرقابة المالیة. 
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المادة الثالثون 

تـدیـر األمـانـة الـعامـة واألجھـزة الـفرعـیة شـؤونـھا الـمالـیة طـبقا لـألنـظمة الـمالـیة والـلوائـح الـتي 
یعتمدھا مجلس وزراء الخارجیة. 
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المادة  الحادیة والثالثون 

1. یـشكل مجـلس وزراء الـخارجـیة لـجنة مـالـیة دائـمة مـؤلـفة مـن الـممثلین الـمعتمدیـن مـن 
الــدول األعـضاء الـمشاركـة، وتـجتمع الـلجنة بـمقر الـمنظمة السـتكمال بـرامـج ومـیزانـیات 
األمانة العامة واألجھزة المتفرعة وفق القواعد التي یعتمدھا مجلس وزراء الخارجیة. 

2. تـقدم الـلجنة الـمالـیة الـدائـمة تـقریـرا سـنویـا إلـى مجـلس وزراء الـخارجـیة الـذي یـدرس 
البرنامج والمیزانیة ویعتمدھما. 

3. تـقوم ھـیئة الـرقـابـة الـمالـیة، الـمؤلـفة مـن خـبراء مـالـیین وفـنیي تـدقـیق الـحسابـات مـن الـدول األعـضاء، 
بمراجعة حسابات األمانة العامة وأجھزتھا المتفرعة وفقا لقوانینھا الداخلیة وأنظمتھا. 

الفصل السابع عشر
القواعد اإلجرائية واالقتراع

المادة الثانیة والثالثون

یعتمد مجلس وزراء الخارجیة القواعد اإلجرائیة الخاصة بھ.  1.

یوصي مجلس وزراء الخارجیة بالقواعد اإلجرائیة للقمة اإلسالمیة.  2.

3.   تنشئ اللجان الدائمة القواعد اإلجرائیة الخاصة بكل منھا. 

المادة  الثالثة والثالثون 

1. یــشكل ثــلثا الــدول األعــضاء الــنصاب الــقانــونــي الجــتماعــات مــنظمة الــتعاون 
اإلسالمي . 

2. تـعتمد الـقرارات بـالـتوافـق فـي اآلراء. وإذ تـعذر الـتوصـل لـلتوافـق فـي اآلراء یتخـذ 
الـقرار بـأغـلبیة ثـلثي األعـضاء الـحاضـریـن الـمقترعـین، مـا لـم یـتم الـتنصیص عـلى خـالف 

ذلك في ھذا المیثاق.  

الفصل الثامن عشر
أحكام ختامية
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االمتيازات  والحصانات

المادة الرابعة والثالثون

1.   تـتمتع الـمنظمة فـي الـدول األعـضاء بـالـحصانـات واالمـتیازات الـالزمـة لـقیامـھا 
بوظائفھا وتحقیق أھدافھا.

2. یــتمتع مــمثلو الــدول األعــضاء ومــوظــفو الــمنظمة بــاالمــتیازات والــحصانــات 
المنصوص علیھا في اتفاقیة االمتیازات والحصانات لسنة 1976.

3. یـتمتع مـوظـفو الـمنظمة واألجھـزة الـمتفرعـة والـمؤسـسات الـمتخصصة بـاالمـتیازات 
والحصانات الالزمة ألداء واجباتھم طبقاً لَِما تتفق علیھ المنظمة مع بلدان المقرات. 

4. ال یـحق لـدولـة مـن الـدول األعـضاء لـم تسـدد مـساھـماتـھا الـمالـیة فـي مـیزانـیة الـمنظمة 
االقـتراع داخـل مجـلس وزراء الـخارجـیة إذا كـان مـبلغ الـمتأخـرات یـعادل أو یـتجاوز 
مـبلغ مـساھـماتـھا المسـتحقة لـلسنتین الـسابـقتین. إال أنـھ یـجوز للمجـلس الـسماح لـمثل 
ھـذه الـدولـة الـعضو أن تـقترع إذا اقـتنع بـأن عـدم الـوفـاء بـالسـداد نـاجـم عـن ظـروف 

خارجة عن إرادتھا. 

االنسحاب

المادة الخامسة والثالثون

1. یـحق ألیـة دولـة مـن الـدول األعـضاء أن تـنسحب مـن الـمنظمة بـإشـعار یـوجـھ لـألمـین 
العام قبل سنة من انسحابھا وتُبلّغ بھ جمیع الدول األعضاء. 

2. یـتعین عـلى الـدولـة طـالـبة االنـسحاب أداء الـتزامـاتـھا الـمالـیة حـتى نـھایـة الـسنة الـمالـیة 
الـتي قُـدم خـاللـھا طـلب االنـسحاب، كـما تـؤدي لـلمنظمة مـا قـد یـكون فـي ذمـتھا مـن 

مستحقات مالیة أخرى. 

التعديل
المادة السادسة والثالثون

یتم إدخال تعدیالت على ھذا المیثاق وفقا لإلجراء التالي: 
أ. یــجوز ألیــة دولــة عــضو أن تــقترح تــعدیــالت عــلى ھــذا الــمیثاق عــلى مجــلس وزراء 

الخارجیة. 
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ب. تـدخـل تـعدیـالت ھـذا الـمیثاق حـیز الـتنفیذ عـندمـا یـعتمدھـا مجـلس وزراء الـخارجـیة بـأغـلبیة 
ثلثي الدول األعضاء وتصادق علیھا أغلبیة ثلثي الدول األعضاء في المنظمة. 

التفسير
المادة السابعة والثالثون

1. أي خـالف قـد ینجـم بـشأن تفسـیر أو تـطبیق أو تـنفیذ أیـة مـادة مـن مـواد ھـذا الـمیثاق یـسوى 
ودیا، وفي جمیع الحاالت عن طریق المشاورات أو المفاوضات أو التوفیق أو التحكیم. 

2 . تنفذ الدول األعضاء أحكام ھذا المیثاق بما یتوافق مع مقتضیاتھا الدستوریة.  

اللغات
المادة  الثامنة والثالثون

لغات المنظمة ھي: العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة. 

أحكام انتقالية
التصديق والدخول حيز التنفيذ

المادة التاسعة والثالثون

1. یـعتمد مجـلس وزراء الـخارجـیة ھـذا الـمیثاق بـأغـلبیة الـثلثین ویـعرض عـلى الـدول 
األعضاء للتوقیع والتصدیق وفقا لإلجراءات الدستوریة لكل منھا. 

2. یتم إیداع وثائق التصدیق لدى األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

3. یحـل ھـذا الـمیثاق محـل مـیثاق مـنظمة الـمؤتـمر اإلسـالمـي الـذي سجـل طـبقا لـلمادة 
(102) من میثاق األمم المتحدة یوم 1 فبرایر 1974. 

حرّر في مدينة داكار (جمهورية السنغال)  

فـــي الـــيوم الـــسابـــع مـــن ربـــيع األول ســـنة ألـــف وأربـــعمائـــة وتـــسع وعشـــريـــن 

هجرية، 
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املــــوافـــــــق لــــليوم الــــرابــــع عشــــر مــــن شهــــر مــــارس، ســــنة ألــــفني وثــــمانــــية 

ميالديـــــــــــة 

تـم تـسجیل الـمیثاق لـدى األمـم المتحـدة طـبقاً لـلمادة 102 مـن مـیثاق األمـم المتحـدة بـتاریـخ 22 
یونیو 2017. 

 ---------------------
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الھوامش: 

تم تغییر شعار المنظمة وفقاً للقرار رقم 5/38- أت. 1.

تم تغییر اسم المنظمة وفقاً للقرار رقم 4/38- أت. 2.

تـم تـعدیـل الـفقرة األولـى مـن الـمادة الـثامـنة بـأن "تـجتمع الـقمة اإلسـالمـیة مـرة كـل 3.
سـنتین فـي احـدى الـدول األعـضاء" بـدالً مـن ثـــــالث سـنوات وفـقاً لـلقرار رقـم 3/44- 
أت، عـلى أن تـدخـل حـیز الـتنفیذ بـعد مـصادقـة ثـلثي الـدول األعـضاء وبـدء الـعمل 

بموجبھا. 
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