اجلريدة الر�سمية العدد ()1121

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/44
بالت�صديـق علــى امليثـاق املعــدل ملنظمـة امل�ؤمتـر الإ�سالمــي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى امليث ــاق املعـ ــدل ملنظمة امل�ؤمتـ ــر الإ�سالمـ ــي الـ ــذي وقع ـ ــت علي ـ ــه ال�سلطن ـ ــة بتاري ـ ــخ
 26من �سبتمرب 2008م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
الت�صديق على امليثاق املعدل ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي امل�شار �إليه وفقا لل�صيغة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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ميثــاق
منظمـة امل�ؤمتــر الإ�سالمــي
نحـن الـدول الأع�ضـاء فـي منظمـة امل�ؤمترالإ�سالمـي ،
�إذ ن�ستح�ضــر م�ؤت ـمــر ملــوك وقــادة ور�ؤ�ســاء دول وحكومــات البل ــدان الإ�سالمي ــة املنعق ــد
فـي الربــاط فــي الفتـرة مـا بيــن  9و  12رجب عام 1389هـ "املوافق لـ � 22إىل � 25سبتمرب
1969م" ،وكذلــك م�ؤمتــر وزراء اخلارجيــة املنعقــد فـي جــدة مــن � 14إىل  18حمرم 1392هـ
املوافق لـ  29فرباير �إىل  4مار�س 1972م ،
و�إذ ن�سرت�شـد بالقيـم الإ�سالميـة النبيلـة  ،املتمثلـة فـي الوحـدة والإخـاء  ،و�إذ ن�ؤكـد �أهميـة
تعزيز وتقوية �أوا�صر الوحدة والت�ضامن بني الدول الأع�ضاء لت�أمني م�صاحلها امل�شرتكة
فـي ال�ساحة الدولية ،
�إذ نلتزم مببادئ ميثاق الأمم املتحدة وهذا امليثاق  ،والقانون الدويل  ،قررنا :
احلفاظ على القيم الإ�سالمية النبيلة املتمثلة فـي ال�سالم والرتاحم والت�سامح وامل�ساواة والعدل
والكرامة الإن�سانية  ،وتعزيزها ،
ال�سعي من �أجل العمل على تعزيز دور الإ�سالم الرائد فـي العامل مع �ضمان التنمية امل�ستدامة
والتقدم واالزدهار ل�شعوب الدول الأع�ضاء ،
تعزيز وتقوية �أوا�صر الوحدة والت�ضامن بني ال�شعوب امل�سلمة والدول الأع�ضاء ،
احرتام ال�سيادة الوطنية جلميع الدول الأع�ضاء  ،وا�ستقاللها ووحدة �أرا�ضيها  ،و�صونها
والدفاع عنها ،
امل�ساهمة فـي ال�سلم والأمن الدوليني  ،والتفاهم واحلوار بني احل�ضارات والثقافات والأديان ،
وتعزيز العالقات الودية وح�سن اجلوار واالحرتام املتبادل والتعاون وت�شجيعها ،
تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية واحلكم الر�شيد و�سيادة القانون والدميقراطية
وامل�ساءلة فـي الدول الأع�ضاء وفقا لأنظمتها الد�ستورية والقانونية ،
تعزيز الثقة وت�شجيع العالقات الودية واالحرتام املتبادل والتعاون بني الدول الأع�ضاء ،
وبينها وبني غريها من الدول ،
دعــم القيــم الإ�سالميــة النبيلــة املتعلقـة بالو�سطيـة والت�سامـح واحتـرام التنوع واحلفاظ
على الرموز الإ�سالمية والرتاث امل�شرتك والدفاع عن عاملية الدين الإ�سالمي ،
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النهو�ض باكت�ساب املعرفة و�إ�شاعتها مبا ين�سجم مع مثل الإ�سالم ال�سامية لتحقيق التميز
الفكري ،
تعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء لتحقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة
مبا ي�ساعدها على اندماج فعلي فـي االقت�صاد العاملي  ،وفقا ملبادئ ال�شراكة وامل�ساواة ،
حماية وتعزيز كل اجلوانب املرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال احلالية وامل�ستقبلية ،
احتـ ــرام ح ــق تقري ـ ــر امل�صيـ ــر وعـ ــدم التدخـ ــل فـ ــي ال�شـ ـ�ؤون الداخلي ــة لل ــدول الأع�ض ــاء ،
واحرتام �سي ــادة وا�ستق ــالل ووح ــدة �أرا�ضـي كل دولــة ع�ضو ،
دعــم كفــاح ال�شعـب الفل�سطينــي اخلا�ضـع حاليا لالحتـالل الأجنبـي ومتكينـه من احل�صول
على حقوقــه غيــر القابلــة للت�صــرف  ،مبا فـي ذلك حقه فـي تقرير امل�صري و�إقامة دولته
ذات ال�سيادة وعا�صمتها القد�س ال�شريف  ،مع املحافظة على طابعها التاريخي والإ�سالمي
وعلى الأماكن املقد�سة فيها ،
�صون وتعزيز حقوق املر�أة وم�شاركـتها فـي �شتى جماالت احلياة وفقا لقوانني الدول الأع�ضاء
وت�شريعاتها ،
تهيئة الظروف املالئمة لتن�شئة الطفولة وال�شباب امل�سلم تن�شئة �سليمة وغر�س القيم الإ�سالمية
فيه من خالل الرتبية  ،تعزيزا لقيمه الثقافية واالجتماعية والأخالقية واخللقية ،
م�ساعدة اجلماعات واملجتمعات امل�سلمة خارج الدول الأع�ضاء على املحافظة على كرامتها
وهويتها الثقافية والدينية ،
ت�أييد �أهداف ومبادئ هذا امليثاق وميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل
الإن�ساين  ،مع التقيد ال�صارم مببد أ� عدم التدخل فـي ال�ش�ؤون التي تندرج �أ�سا�سا �ضمن نطاق
الت�شريعات الداخلية لأي دولة ،
ال�سعي احلثيث من �أجل حتقيق احلكم الر�شيد على امل�ستوى الدويل ودمقرطة العالقات
الدولية ا�ستنادا �إىل مبادئ امل�ساواة واالحرتام املتبادل بني الدول وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون
التي تندرج �ضمن ت�شريعاتها الداخلية ،
عقدنا العزم على التعاون من �أجل حتقيق هذه الأهداف  ،واعتمدنا هذا امليثاق املعدل .
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الف�صــل الأول
الأهــداف واملبــادئ
املــادة الأولـــــى
تتمثل �أهداف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي فيما يلي :
 - 1تعزيز ودعم �أوا�صر الأخوة والت�ضامن بني الدول الأع�ضاء .
� - 2صون وحماية امل�صالح امل�شرتكة  ،ومنا�صرة الق�ضايا العادلة للدول الأع�ضاء ،
وتن�سيق جهود الدول الأع�ضاء وتوحيدها بغية الت�صدي للتحديات التي تواجه
العامل الإ�سالمي خا�صة واملجتمع الدويل عامة .
 - 3احرتام حق تقرير امل�صري وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأع�ضاء ،
واحرتام �سيادة وا�ستقالل ووحدة �أرا�ضي كل دولة ع�ضو .
 - 4ا�ستع ــادة ال�سيــادة الكاملــة ووحــدة �أرا�ضــي �أي دول ــة ع�ض ـ ــو خا�ضعـ ــة لالحت ــالل
مــن جــراء العــدوان وذلــك ا�ستنــادا �إلـى القانــون الدولـي والتعـاون مع املنظمـات
الدوليــة والإقليميــة ذات ال�صلــة .
� - 5ضمان امل�شاركة الفاعلة للدول الأع�ضاء فـي عمليات اتخاذ القرارات على امل�ستوى
العاملي فـي املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ل�ضمان م�صاحلها امل�شرتكة .
 - 6تعزيز العالقات بني الدول على �أ�سا�س العدل واالحرتام املتبادل وح�سن اجلوار
ل�ضمان ال�سلم والأمن والوئام العام فـي العامل .
 - 7ت�أكيد دعمها حلقوق ال�شعوب املن�صو�ص عليها فـي ميثاق الأمم املتحدة والقانون
الدويل .
 - 8دعم ال�شعب الفل�سطيني ومتكينه من ممار�سة حقه فـي تقرير امل�صري و�إقامة دولته
ذات ال�سيادة وعا�صمتها القد�س ال�شريف  ،واحلفاظ على الهوية التاريخية والإ�سالمية
للقد�س ال�شريف وعلى الأماكن املقد�سة فيها .
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 - 9تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري الإ�سالمي بني الدول الأع�ضاء من �أجل حتقيق
التكامل االقت�صادي فيما بينها مبا يف�ضي �إىل �إن�شاء �سوق �إ�سالمية م�شرتكة .
 - 10بذل اجلهود لتحقيق التنمية الب�شرية امل�ستدامة وال�شاملة والرفاه االقت�صادي
فـي الدول الأع�ضاء .
 - 11ن�شر وتعزيز و�صون التعاليم والقيم الإ�سالمية القائمة على الو�سطية والت�سامح ،
وتعزيز الثقافة الإ�سالمية  ،واحلفاظ على الرتاث الإ�سالمي .
 - 12حماية �صورة الإ�سالم احلقيقية والدفاع عنها والت�صدي لت�شويه �صورة الإ�سالم
وت�شجيع احلوار بني احل�ضارات والأديان .
 - 13الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها  ،وت�شجيع البحوث والتعاون بني الدول
الأع�ضاء فـي هذه املجاالت .
 - 14تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها  ،مبا فـي ذلك حقوق املر�أة
والطفل وال�شباب وامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة واحلفاظ على قيم الأ�سرة
الإ�سالمية .
 - 15تعزيــز دور الأ�ســرة وحمايتهــا وتنميتهــا باعتبارهــا الوحدة الطبيعية واجلوهرية
للمجتمع .
 - 16حماي ــة حقــوق اجلماعــات واملجتمعــات امل�سلمــة فــي الـدول غيـر الأع�ضـاء و�صـون
كرامتهـا وهويتهـا الدينيـة والثقافيـة .
 - 17تعزيز موقف موحد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك والدفاع عنها فـي املنتديات
الدولية .
 - 18التعاون فـي جمال مكافحة الإرهاب بجميع �أ�شكاله ومظاهره واجلرمية املنظمة
والإجتار غري امل�شروع فـي املخدرات والف�ساد وغ�سيل الأموال والإجتار فـي الب�شر .
 - 19التعاون والتن�سيق فـي حاالت الطوارئ الإن�سانية مثل الكوارث الطبيعية .
 - 20تعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء فـي املجاالت االجتماعية والثقافية والإعالمية .
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املــادة الثانيــــة
تتعهد الدول الأع�ضاء  ،من �أجل حتقيق الأهداف الواردة فـي املــادة الأوىل  ،ب�أن ت�سرت�شد
وت�ستنري بالتعاليم والقيم الإ�سالمية ال�سمحة و�أن تت�صرف طبقا للمبادئ التالية :
 - 1جميع الدول الأع�ضاء ملتزمة مبقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة .
 - 2الدول الأع�ضاء دول ذات �سيادة وم�ستقلة وتت�ساوى فـي احلقوق والواجبات .
 - 3تقوم جميع الدول الأع�ضاء بحل نزاعاتها بالطرق ال�سلمية  ،ومتتنع عن ا�ستخدام
القوة �أو التهديد با�ستخدامها فـي عالقاتها .
 - 4تتعهـد جميـع الـدول الأع�ضـاء باحرتام ال�سيـادة الوطنيـة واال�ستقـالل ووحدة الأرا�ضي
لكل منها  ،وبعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية للآخرين .
 - 5تتعه ــد جميــع ال ــدول الأع�ض ــاء بـ ـ�أن ت�ساهــم فـي �صون ال�سلم والأمــن الدولييـن
واالمتناع عن التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ضها البع�ض وذلك وفقا لهذا
امليثاق وميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين .
	- 6ال �شــيء ف ــي هــذا امليثــاق ي�سمــح للمنظمــة �أو لأجهزتهــا بالتدخــل ف ــي امل�سائــل
التــي تدخــل �أ�سا�سـا �ضمن االخت�صا�ص املحلي لأي دولة � ،أو املرتبطة بها طبقا مليثاق
الأمم املتحدة .
 - 7تعزز الدول الأع�ضاء وت�ساند  ،على ال�صعيدين الوطني والدويل  ،احلكم الر�شيد
والدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية و�سيادة القانون .
 - 8ت�سعى الدول الأع�ضاء �إىل حماية البيئة واملحافظة عليها .
الف�صــل الثانــي
الع�ضويــة
املــادةالثالـثــــة
 - 1تت�ألف املنظمة من الدول ال�سبع واخلم�سني ( )57الأع�ضاء فـي منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ومن غريها من الدول التي قد تن�ضم �إىل هذا امليثاق طبقا للفقرة الثانية من املادة
الثالثة .
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 - 2يج ــوز لأي دولــة  ،ع�ضــو ف ــي الأمــم املتحــدة  ،ذات �أغلبيــة م�سلمـة تقدم طلبا للع�ضوية
�أن تن�ضم �إىل املنظمة �إذا متت املوافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط ملجل�س وزراء
اخلارجية على �أ�سا�س املعايري املتفق عليها واملعتمدة من طرف جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 3لي�س فـي هذا امليثاق ما مي�س بحقوق والتزامات الدول الأع�ضاء احلالية فيما يتعلق
بالع�ضوية �أو ب�أي م�س�ألـة �أخرى .
املــادة الرابعـــة
 - 1متنح �صفة املراقب لدولة  ،ع�ضو فـي الأمم املتحدة  ،بقرار من جمل�س وزراء اخلارجية
بتوافق الآراء فقط  ،وعلى �أ�سا�س املعايري املتفق عليها .
 - 2متنح �صفة املراقب للمنظمات الدولية بقرار من جمل�س وزراء اخلارجية بتوافق الآراء
فقط  ،وعلى �أ�سا�س املعايري املتفق عليها من املجل�س .
الف�صــل الثالــث
الأجهـــزة
املــادة اخلام�ســة
�أوال  :تت�ألف �أجهزة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي من :
 - 1القمــة الإ�سالميــة .
 - 2جملــ�س وزراء اخلارجيــة .
 - 3اللج ــان الدائمــة .
 - 4اللجنــة التنفيذيــة .
 - 5حمكمــة العــدل الإ�سالميــة الدوليــة .
 - 6الهيئــة الدائمــة امل�ستقلــة حلقــوق الإن�ســان .
 - 7جلنــة املمثليــن الدائميــن .
 - 8الأمانــة العامــة .
 - 9الأجهــزة املتفرعــة .
 - 10امل�ؤ�س�ســات املتخ�ص�صــة .
 - 11امل�ؤ�س�ســات املنتميــة .
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الف�صـــل الرابـــع
القمـة الإ�سالميـة
املــادة ال�ساد�سـة
تت�ألف القمة الإ�سالمية من ملوك ور�ؤ�ساء وقادة الدول الأع�ضاء وحكوماتها  ،وتعترب ال�سلطة
العليا للمنظمة .
املــادة ال�سابعــة
تتداول القمة الإ�سالمية وتتخذ قرارات مرتبطة بال�سيا�سات وتقدم التوجيهات ب�ش�أن
جميع الق�ضايا املتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا ملــا هو من�صو�ص عليه فـي امليثاق  ،وتبحث
غريها من الق�ضايا التي حتظى باهتمام الدول الأع�ضاء والأمة الإ�سالمية .
املــادة الثامنــــة
 - 1جتتمع القمة الإ�سالمية مرة كل ثالث �سنوات فـي �إحدى الدول الأع�ضاء .
 - 2يقوم جمل�س وزراء اخلارجية  ،مب�ساعدة من الأمانة العامة  ،ب�إعداد جدول �أعمال القمة
وجميع الرتتيبات ال�ضرورية لعقدها .
املــادة التا�سعـــة
تعقد دورات ا�ستثنائية كلما اقت�ضت م�صالح الأمة ذلك  ،للنظر فـي الق�ضايا ذات الأهمية
احليوية للأمة  ،ولتن�سيق �سيا�سة املنظمة تبعا لذلك  .ويجوز عقد الدورة اال�ستثنائية بتو�صية
من جمل�س وزراء اخلارجية �أو مببادرة من �إحدى الدول الأع�ضاء �أو من الأمني العام ،
�شريطة �أن حت�صل هذه املبادرة على دعم الأغلبية الب�سيطة للدول الأع�ضاء .
الف�صــل اخلامــ�س
جمل�س وزراء اخلارجية
املــادة العا�شــرة
 - 1يعقد جمل�س وزراء اخلارجية مرة كل �سنة فـي �أي دولة من الدول الأع�ضاء .
 - 2ملجل�س وزراء اخلارجية �أن يعقد دورة ا�ستثنائية مببادرة من �أي دولة من الدول الأع�ضاء/
�أو من الأمني العام �إذا ما وافقت الدول الأع�ضاء على ذلك .
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 - 3ملجل�س وزراء اخلارجية �أن يو�صي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية �أخرى ملعاجلة ق�ضايا
حمددة حتظى باهتمام الأمة  .وترفع هذه االجتماعات تقاريرها �إىل القمة الإ�سالمية
و�إىل جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 4يدر�س جمل�س وزراء اخلارجية و�سائل تنفيذ ال�سيا�سة العامة للمنظمة من خالل :
أ�  -اعتمـاد قرارات وتو�صيات ب�ش�أن امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك تنفيذا لأهداف املنظمة
و�سيا�ستها العامة .
ب  -ا�ستعــرا�ض التقــدم ال ــذي يت ــم �إحــرازه فـي تنفيــذ القــرارات واملقــررات ال�صــادرة
عــن االجتماعــات ال�سابقــة مل�ؤمتــرات القمــة الإ�سالميــة وجمالــ�س وزراء اخلارجيــة .
جـ  		-درا�سة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وميزانياتها والتقارير
املالية والإدارية الأخرى .
د  -النظر فـي �أي مو�ضوع يخ�ص دولة �أو �أكرث من الدول الأع�ضاء كلما قدم طلب بهذا
ال�ش�أن من قبل الدولة الع�ضو املعنية بغية اتخاذ التدابري املنا�سبة ب�ش�أنه .
هـ  -التو�صية ب�إن�شاء �أي جهاز �أو جلنة جديدين .
و  -انتخاب الأمني العام للمنظمة وتعيني الأمناء العامني امل�ساعدين طبقا للمادتني
( )16و ( )18من امليثاق على التوايل .
ز  -النظر فـي �أي م�س�ألة �أخرى يعتربها منا�سبة .
الف�صــل ال�ســـاد�س
اللجــان الدائمــة
املــادةالحاديـة ع�شـرة
� - 1أن�ش�أت املنظمة اللجان الدائمة التالية ملعاجلة الق�ضايا ذات الأهمية الق�صوى للمنظمة
ودولها الأع�ضاء :
أ�  -جلنة القد�س .
ب  -اللجنة الدائمة للإعالم وال�ش�ؤون الثقافية (الكومياك) .
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جـ  -اللجنة الدائمة للتعاون االقت�صادي والتجاري (الكوم�سيك) .
د  -اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوم�ستيك) .
 -2ير�أ�س امللوك ور�ؤ�ساء الدول واحلكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تن�ش�أ وفقا لقرارات
القمة �أو بتو�صية من جمل�س وزراء اخلارجية  ،مبا فـي ذلك حتديد الع�ضوية فـي هذه
اللجان .
الف�صــل ال�سابـــع
اللجنـة التنفيذيــة
املــادة الثانيـة ع�شـرة
تت�ألف اللجنة التنفيذية من كل من رئي�س القمة الإ�سالمية احلالية وال�سابقة والالحقة
ورئي�س جمل�س وزراء اخلارجية احلايل وال�سابق والالحق  ،وبلد مقر الأمانة العامة  ،والأمني
العام باعتباره ع�ضوا بحكم من�صبه  .وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها
الإجرائية .
الف�صـل الثامــن
جلنـة املمثليـن الدائميـن
املــادة الثالثـة ع�شـرة
يحدد جمل�س وزراء اخلارجية مهام وكيفيات مزاولة جلنة املمثلني الدائمني لعملها .
الف�صـل التا�ســع
حمكمـة العـدل الإ�سالميـة الدوليـة
املــادة الرابعـة ع�شـرة
ت�شكل حمكمة العدل الإ�سالمية الدولية  ،التي �أن�شئت فـي الكويت فـي 1987م  ،اجلهاز
الق�ضائي الرئي�سي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأ�سا�سي حيز النفاذ .
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الف�صـل العا�شــر
الهيئـة الدائمـة امل�ستقلـة حلقـوق الإن�سـان
املــادة اخلام�سـة ع�شـرة
تعــزز الهيئــة الدائمــة امل�ستقلــة حلقـوق الإن�سـان احلقــوق املدنيـة وال�سيا�سيـة واالجتماعيـة
واالقت�صادية الواردة فـي عهود املنظمة و�إعالناتها وفـي مواثيق حقوق الإن�سان املتفق عليها
عامليا  ،مبا ين�سجم مع القيم الإ�سالمية .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
الأمانــة العامــة
املــادة ال�ساد�سة ع�شـرة
تت�ألف الأمانة العامة من الأمني العام  ،الذي يعترب امل�س�ؤول الإداري الرئي�سي للمنظمة ،
ومن املوظفني  ،ح�سبما تقت�ضيه حاجة املنظمة  .وينتخب جمل�س وزراء اخلارجية الأمني
العام لفرتة خم�س �سنوات  ،قابلة للتجديد مرة واحدة  .وينتخب الأمني العام من بني
مواطني الدول الأع�ضاء وفق مبادئ التوزيع اجلغرافـي العادل والتداول وتكاف�ؤ الفر�ص
بني الدول الأع�ضاء كافة مع مراعاة الكفاءة واال�ستقامة واخلربة .
املــادة ال�سابعـة ع�شـرة
يتوىل الأمني العام امل�س�ؤوليات التالية :
�أ  -ي�سرتعي انتباه الأجهزة املعنية فـي املنظمة �إىل امل�سائل التي يرى �أنها قد تفيـد
�أهــداف املنظمـة �أو تعيقهـا .
ب  -يتابع تنفيذ املقررات والقرارات والتو�صيات ال�صادرة عن م�ؤمترات القمة الإ�سالمية
وجمال�س وزراء اخلارجية واالجتماعات الوزارية الأخرى .
جـ  -يزود الدول الأع�ضاء ب�أوراق العمل واملذكرات تنفيذا ملقررات وقرارات وتو�صيات
م�ؤمترات القمة الإ�سالمية وجمل�س وزراء اخلارجية .
د  -ين�سق ويوائم �أعمال الأجهزة املعنية التابعة للمنظمة .
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هـ  -يعد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها .
و  -يعزز التوا�صل بني الدول الأع�ضاء وي�سهل امل�شاورات وتبادل الآراء وين�شر املعلومات
التي ميكن �أن تكون ذات �أهمية للدول الأع�ضاء .
ز  -يقوم بالوظائف الأخرى املوكولة �إليه من القمة الإ�سالمية �أو من جمل�س وزراء
اخلارجية .
ح  -يرفع تقارير �سنوية �إىل جمل�س وزراء اخلارجية ب�ش�أن عمل املنظمة .
املــادة الثامنـة ع�شـرة
 - 1يقـدم الأميـن العـام تر�شيحـات الأمنـاء العاميـن امل�ساعديــن ملجلــ�س وزراء اخلارجيـة
لغر�ض تعيينهم ملدة خم�س �سنوات وفقا ملبد أ� التوزيع اجلغرافـي العادل  ،مع الأخذ
بعني االعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاين فـي خدمة �أهداف امليثاق  ،ويخ�ص�ص من�صب
واحــد مــن منا�صـب الأمنــاء العاميــن امل�ساعديــن لق�ضية القــد�س ال�شريـف وفل�سطيـن
على �أن تتوىل دولة فل�سطني تعيني مر�شحها لهذا املن�صب .
 - 2يجوز للأمني العام تعيني ممثلني خا�صني تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة
الإ�سالمية وجمل�س وزراء اخلارجية  .وتتم هذه التعيينات وحتدد مهام املمثلني اخلا�صني
مبوافقة جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 3يعني الأمني العام موظفـي الأمانة العامة من بني مواطني الدول الأع�ضاء �آخذا بعني
االعتبار كفاءتهم و�أهليتهم ونزاهتهم  ،مع مراعاة امل�ساواة بني اجلن�سني  ،ومبد�أ التوزيع
اجلغرافـي العادل  .وللأمني العام �أن يعني خرباء وم�ست�شارين على �أ�سا�س م�ؤقت .
املــادة التا�سعـة ع�شـرة
ال يجوز للأمني العام وال للأمناء العامني امل�ساعدين وال ملوظفـي الأمانة العامة �أن يطلبوا
�أو يتلقوا  ،لدى �أدائهم واجباتهم  ،تعليمات من �أي حكومة �أو �سلطة �سوى املنظمة  .وعليهم
�أن ميتنعوا عن القيام ب�أي عمل قد ي�ضر مبراكزهم ب�صفتهم موظفني دوليني م�س�ؤولني
أ�م ــام املنظمـ ــة فقـ ــط  .وحتتــرم الدول الأع�ضاء هذه الطبيعة الدولية اخلا�صة  ،ومتتنع
عن الت�أثري عليهم ب�أي طريقة لدى قيامهم بواجباتهم .
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املــادة الع�شــرون
تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإ�سالمية وجمال�س وزراء اخلارجية بالتعاون الوثيق
مع البلد امل�ضيف فيما يتعلق بامل�سائل الإدارية والتنظيمية .
املــادة احلاديـة والع�شـرون
يكون مقر الأمانة العامة فـي جدة �إىل �أن يتم حترير القد�س ال�شريف لت�صبح املقر الدائم
للمنظمة .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
املــادة الثانيـــة والع�شـرون
يجوز للمنظمة �أن تن�شئ �أجهزة متفرعة �أو م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة و�أن متنح �صفة امل�ؤ�س�سة
املنتمية بعد موافقة جمل�س وزراء اخلارجية وفقا لأحكام هذا امليثاق .
الأجهــزة املتفرعــة
املــادة الثالثــة والع�شــرون
تن�ش�أ الأجهزة املتفرعة فـي �إطار املنظمة وفقا لقرارات القمة الإ�سالمية �أو جمل�س وزراء
اخلارجية  .وتعتمد ميزانياتها من قبل جمل�س وزراء اخلارجية .
الف�صـل الثالـث ع�شـر
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
املــادة الرابعـة والع�شــرون
تن�ش�أ م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة فـي �إطار املنظمة مبوجب قرارات القمة �أو جمل�س وزراء اخلارجية
وتكــون الع�ضويــة فـي امل�ؤ�س�ســات املتخ�ص�صــة اختياريــة ومفتوحـة لأع�ضاء املنظمة  .وتكون
ميزانياته ــا م�ستقل ــة  ،ويت ــم اعتمـاده ــا م ــن قب ــل الهيئ ــات الت�شريعي ــة املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـي �أنظمتهــا الأ�سا�سيــة .
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امل�ؤ�س�ســات املنتميــة
املــادة اخلام�سة والع�شـرون
امل�ؤ�س�ســات املنتميــة كيانــات �أو هيئــات تتفــق �أهدافهــا مـع �أهــداف هــذا امليثاق ويعرتف بها
جملـ�س وزراء اخلارجيــة ب�صفتهــا م�ؤ�س�ســات منتميــة  .وع�ضويــة هـذه امل�ؤ�س�سات اختيارية
ومفتوحــة لأجه ــزة الــدول الأع�ضــاء فـي املنظمة وم�ؤ�س�ساتها  .وتكون ميزانياتها م�ستقلة
عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة  .ويجوز �أن متنح
هــذه امل�ؤ�س�سات املنتمية �صفة املراقب مبوجب قرار �صادر عن جمل�س وزراء اخلارجية ،
ويجوز لهــا �أن حت�صــل علـى م�ساعدات طوعيـة مـن الأجهـزة املتفرعة �أو من امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة �أو من الدول الأع�ضاء .
الف�صـل الرابـع ع�شـر
التعـاون مـع املنظمـات الإ�سالميـة وغريهـا
املــادة ال�ساد�سـة والع�شـرون
تقــوم املنظمـة بتعزيــز تعاونهــا مـع املنظمـات الإ�سالمية وغريها خلدمة الأهداف الواردة
فـي هذا امليثاق .
الف�صـل اخلامـ�س ع�شـر
الت�سوية ال�سلمية للنزاعات
املــادة ال�سابعــة والع�شــرون
يتعني على الدول الأع�ضاء  ،الأطراف فـي �أي نزاع  ،من �ش�أن ا�ستمراره �أن ي�ضر مب�صالح
الأمــة الإ�سالميــة �أو �أن يعــر�ض ال�سلــم والأمــن الدولييــن للخطــر � ،أن ت�سعــى حللـه �أوال
عـن طريــق امل�ساعــي احلميدة �أو التفاو�ض �أو التحقيق �أو الو�ساطة �أو امل�صاحلة �أو التحكيم
�أو الت�سويــة الق�ضائيــة �أو �أي و�سائــل �سلميــة �أخـرى تختارهـا  .وميكن �أن ت�شمل امل�ساعي
احلميدة فـي هذا ال�سياق الت�شاور مع اللجنة التنفيذية والأمني العام .
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املادة الثامنــة والع�شــرون
للمنظمة �أن تتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ ال�سلم والأمن
الدوليني  ،وت�سوية النزاعات بالطرق ال�سلمية .
الف�صـل ال�سـاد�س ع�شـر
امليزانيـة وال�شـ�ؤون املاليـة
املــادة التا�سعـة والع�شـرون
 - 1تتحمل الدول الأع�ضاء  ،ح�سب دخلها القومي  ،ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة
املتفرعة .
 - 2للمنظمة �أن تن�شئ مبوافقة م�ؤمتر القمة الإ�سالمي �أو جمل�س وزراء اخلارجية �صناديق
خا�صة و�أوقافا على �أ�سا�س طوعي ت�ساهم فيها الدول الأع�ضاء والأفراد واملنظمات ،
على �أن تخ�ضع هذه ال�صناديق �أو الأوقاف للنظام املايل للمنظمة و�أن تتم مراجعتها
�سنويا من قبل هيئة الرقابة املالية .
املــادة الثالثـون
تدي ــر الأمانــة العامـة والأجهــزة الفرعيــة �ش�ؤونهــا املاليــة طبقا للأنظمة املالية واللوائح
التي يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية .
املــادة احلاديـة والثالثـون
 - 1ي�شك ــل جمل ــ�س وزراء اخلارجي ــة جلن ــة ماليــة دائمــة م�ؤلفــة مــن املمثليــن املعتمديــن
من الـدول الأع�ضاء امل�شاركة  ،وجتتمع اللجنة مبقر املنظمة ال�ستكمال برامج وميزانيات
الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 2تقدم اللجنة املالية الدائمة تقريرا �سنويا �إىل جمل�س وزراء اخلارجية الذي يدر�س
الربنامج وامليزانية ويعتمدهما .
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 - 3تق ــوم هيئــة الرقابــة املاليـ ــة  ،امل�ؤلفـ ــة مــن خبــراء مالييــن وفنيــي تدقي ــق احل�سابـ ــات
من الدول الأع�ضاء  ،مبراجعة ح�سابات الأمانة العامة و�أجهزتها املتفرعة وفقا لقوانينها
الداخلية و�أنظمتها .
الف�صـل ال�سابـع ع�شـر
القواعـد الإجرائيـة واالقتـراع
املــادة الثانيـة والثالثـون
 - 1يعتمد جمل�س وزراء اخلارجية القواعد الإجرائية اخلا�صة به .
 - 2يو�صي جمل�س وزراء اخلارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإ�سالمية .
 - 3تن�شئ اللجان الدائمة القواعد الإجرائية اخلا�صة بكل منها .
املــادة الثالثـة والثالثـون
 - 1ي�شكل ثلثا الدول الأع�ضاء الن�صاب القانوين الجتماعات منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
 - 2تعتمد القرارات بالتوافق فـي الآراء  .و�إذ تعذر التو�صل للتوافق فـي الآراء يتخذ القرار
ب�أغلبي ــة ثلث ــي الأع�ض ــاء احلا�ضريــن املقرتعيــن  ،ما لــم يتـم التن�صي�ص على خالف
ذلك فـي هذا امليثاق .
الف�صـل الثامـن ع�شـر
�أحكـام ختاميـة
االمتيـازات واحل�صانـات
املــادة الرابعـة والثالثـون
 - 1تتمتع املنظمة فـي الدول الأع�ضاء باحل�صانات واالمتيازات الالزمة لقيامها بوظائفها
وحتقيق �أهدافها .
 - 2يتمتع ممثلو الدول الأع�ضاء وموظفو املنظمة باالمتيازات واحل�صانات املن�صو�ص عليها
فـي اتفاقية االمتيازات واحل�صانات ل�سنة 1976م .
 - 3يتمتع موظفو املنظمة والأجهزة املتفرعة وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة باالمتيازات واحل�صانات
الالزمة لأداء واجباتهم طبقا ملـا تتفق عليه املنظمة مع بلدان املقرات .
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 - 4ال يحق لدولة من الدول الأع�ضاء مل ت�سدد م�ساهماتها املالية فـي ميزانية املنظمة
االقرتاع داخل جمل�س وزراء اخلارجية �إذا كان مبلغ املت�أخرات يعادل �أو يتجاوز مبلغ
م�ساهماتها امل�ستحقة لل�سنتني ال�سابقتني � .إال �أنه يجوز للمجل�س ال�سماح ملثل هذه
الدولة الع�ضو �أن تقرتع �إذا اقتنع ب�أن عدم الوفاء بال�سداد ناجم عن ظروف خارجة
عن �إرادتها .
االن�سحــاب
املــادة اخلام�سة والثالثـون
 - 1يحق لأي دولة من الدول الأع�ضاء �أن تن�سحب من املنظمة ب�إ�شعار يوجه للأمني العام
قبل �سنة من ان�سحابها وتبلغ به جميع الدول الأع�ضاء .
 - 2يتعني على الدولة طالبة االن�سحاب �أداء التزاماتها املالية حتى نهاية ال�سنة املالية
التــي قــدم خاللهــا طلــب االن�سحــاب  ،كمــا تـ ـ�ؤدي للمنظم ــة مــا قــد يكــون ف ــي ذمته ــا
من م�ستحقــات ماليــة أ�خــرى .
التعديــل
املــادة ال�ساد�سـة والثالثـون
يتم �إدخال تعديالت على هذا امليثاق وفقا للإجراء التايل :
أ�  -يجـوز لأي دولـة ع�ضـو �أن تقتـرح تعديـالت علـى هـذا امليثـاق على جمل�س وزراء
اخلارجية .
ب  -تدخل تعديالت هذا امليثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية
ب�أغلبي ــة ثلث ــي ال ــدول الأع�ض ــاء وت�ص ــادق عليه ــا �أغلبي ــة ثلثــي ال ــدول الأع�ض ــاء
فـي املنظم ــة .
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التف�سيـــر
املــادة ال�سابعــة والثالثـون
� -1أي خــالف قد ينجــم ب�ش ـ�أن تف�سيــر �أو تطبيــق �أو تنفيــذ �أي مــادة من مواد هذا امليثــاق
ي�سوى وديا  ،وفـي جميع احلاالت عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات �أو التوفيق �أو
التحكيم .
 - 2تنفذ الدول الأع�ضاء �أحكام هذا امليثاق مبا يتوافق مع مقت�ضياتها الد�ستورية .
اللغـــات
املــادة الثامنــة والثالثــون
لغات املنظمة هي  :العربية والإجنليزية والفرن�سية .
�أحكـــام انتقاليـــة
الت�صديــق والدخــول حيـز التنفيــذ
املــادة التا�سعــة والثالثــون
 - 1يعتمد جمل�س وزراء اخلارجية هذا امليثاق ب�أغلبية الثلثني ويعر�ض على الدول الأع�ضاء
للتوقيع والت�صديق وفقا للإجراءات الد�ستورية لكل منها .
 - 2يتم �إيداع وثائق الت�صديق لدى الأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
 - 3يحل هذا امليثاق حمل ميثاق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي الذي �سجل طبقا للمادة ()102
من ميثاق الأمم املتحدة يوم  1فرباير 1974م .
حـ ـ ـ ـ ــرر ف ـ ــي مدينـ ـ ـ ــة داكـ ـ ـ ــار (جمهوريـ ـ ـ ــة ال�سنغ ـ ـ ــال) فـ ـ ــي  7م ـ ـ ــن ربيـ ـ ـ ـ ــع الأول 1429هـ
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  14مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــار�س 2008م .
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Charter of the

Organisation of the Islamic Conference
We the Member States of the Organisation of the Islamic Conference,
determined:

to acknowledge the Conference of Kings, Heads of State and Government of the
Member States convened in Rabat from 9 to 12 Rajab, 1389 H, corresponding
to 22 to 25 September 1969, as well as the Conference of Foreign Ministers
held in Jeddah from 14 to 18 Muharram 1392 H corresponding to 29 February
to 4 March 1972;
to be guided by the noble Islamic values of unity and fraternity, and affirming
the essentiality of promoting and consolidating the unity and solidarity among
the Member States in securing their common interests at the international
arena;
to adhere our commitment to the principles of the United Nations Charter, the
present Charter and International Law;
to preserve and promote the lofty Islamic values of peace, compassion,
tolerance, equality, justice and human dignity;
to endeavour to work for revitalizing Islam’s pioneering role in the world while
ensuring sustainable development, progress and prosperity for the peoples of
Member States;
to enhance and strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim
peoples and Member States;
to respect, safeguard and defend the national sovereignty, independence and
territorial integrity of all Member States;
to contribute to international peace and security, understanding and dialogue
among civilizations, cultures and religions and promote and encourage friendly
relations and good neighbourliness, mutual respect and cooperation;
to promote human rights and fundamental freedoms, good governance, rule of
law, democracy and accountability in Member States in accordance with their
constitutional and legal systems;
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to promote confidence and encourage friendly relations, mutual respect and
cooperation between Member States and other States;
to foster noble Islamic values concerning moderation, tolerance, respect for
diversity, preservation of Islamic symbols and common heritage and to defend
the universality of Islamic religion;
to advance the acquisition and popularization of knowledge in consonance
with the lofty ideals of Islam to achieve intellectual excellence;
to promote cooperation among Member States to achieve sustained
socioeconomic development for effective integration in the global economy,
in conformity with the principles of partnership and equality;
to preserve and promote all aspects related to environment for present and
future generations;
to respect the right of self-determination and non-interference in the domestic
affairs and to respect sovereignty, independence and territorial integrity of
each Member State;
to support the struggle of the Palestinian people, who are presently under
foreign occupation, and to empower them to attain their inalienable rights,
including the right to self-determination, and to establish their sovereign
state with Al-Quds Al-Sharif as its capital, while safeguarding its historic and
Islamic character, and the holy places therein;
to safeguard and promote the rights of women and their participation in all
spheres of life, in accordance with the laws and legislation of Member States;
to create conducive conditions for sound upbringing of Muslim children
and youth, and to inculcate in them Islamic values through education for
strengthening their cultural, social, moral and ethical ideals;
to assist Muslim minorities and communities outside the Member States to
preserve their dignity, cultural and religious identity;
to uphold the objectives and principles of the present Charter, the Charter of
the United Nations and international law as well as international humanitarian
law while strictly adhering to the principle of non-interference in matters
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which are essentially within the domestic jurisdiction of any State;
to strive to achieve good governance at the international level and the
democratization of the international relations based on the principles of
equality and mutual respect among States and non-interference in matters
which are within their domestic jurisdiction;
Have resolved to cooperate in achieving these goals and agreed to the present
amended Charter.
CHAPTER I
Objectives and Principles
Article ( 1 )
The objectives of the Organisation of the Islamic Conference shall be:

1 - To enhance and consolidate the bonds of fraternity and solidarity among
the Member States;

2 - To safeguard and protect the common interests and support the legitimate
causes of the Member States and coordinate and unify the efforts of the
Member States in view of the challenges faced by the Islamic world in
particular and the international community in general;
3 - To respect the right of self-determination and non-interference in the
domestic affairs and to respect sovereignty, independence and territorial
integrity of each Member State;

4 - To support the restoration of complete sovereignty and territorial integrity
of any Member State under occupation, as a result of aggression, on the
basis of international law and cooperation with the relevant international
and regional organisations;
5 - To ensure active participation of the Member States in the global political,
economic and social decision-making processes to secure their common
interests;

6 - To promote inter-state relations based on justice, mutual respect and good
neighbourliness to ensure global peace, security and harmony;
7 - To reaffirm its support for the rights of peoples as stipulated in the UN
Charter and international law;
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8 - To support and empower the Palestinian people to exercise their right to
selfdetermination and establish their sovereign State with Al-Quds AlSharif as its capital, while safeguarding its historic and Islamic character
as well as the Holy places therein;
9 - To strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation; in order to
achieve economic integration leading to the establishment of an Islamic
Common Market;

10 - To exert efforts to achieve sustainable and comprehensive human
development and economic well-being in Member States;
11 - To disseminate, promote and preserve the Islamic teachings and values
based on moderation and tolerance, promote Islamic culture and safeguard
Islamic heritage;

12 - To protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of
Islam and encourage dialogue among civilisations and religions;
13 - To enhance and develop science and technology and encourage research
and cooperation among Member States in these fields;
14 - To promote and to protect human rights and fundamental freedoms
including the rights of women, children, youth, elderly and people with
special needs as well as the preservation of Islamic family values;
15 - To emphasize, protect and promote the role of the family as the natural
and fundamental unit of society;

16 - To safeguard the rights, dignity and religious and cultural identity of
Muslim communities and minorities in non-Member States;
17 - To promote and defend unified position on issues of common interest in
the international fora;

18 - To cooperate in combating terrorism in all its forms and manifestations,
organised crime, illicit drug trafficking, corruption, money laundering and
human trafficking;
19 - To cooperate and coordinate in humanitarian emergencies such as natural
disasters;
20 - To promote cooperation in social, cultural and information fields among
the Member States.
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Article ( 2 )
The Member States undertake that in order to realize the objectives in Article
(1), they shall be guided and inspired by the noble Islamic teachings and values
and act in accordance with the following principles:
1 - All Member States commit themselves to the purposes and principles of
the United Nations Charter;
2 - Member States are sovereign, independent and equal in rights and
obligations;

3 - All Member States shall settle their disputes through peaceful means and
refrain from use or threat of use of force in their relations;
4 - All Member States undertake to respect national sovereignty, independence
and territorial integrity of other Member States and shall refrain from
interfering in the internal affairs of others;

5 - All Member States undertake to contribute to the maintenance of
international peace and security and to refrain from interfering in each
other’s internal affairs as enshrined in the present Charter, the Charter of
the United Nations, international law and international humanitarian law;
6 - As mentioned in the UN Charter, nothing contained in the present Charter
shall authorize the Organisation and its Organs to intervene in matters
which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or
related to it;

7 - Member States shall uphold and promote, at the national and international
levels, good governance, democracy, human rights and fundamental
freedoms, and the rule of law;
8 - Member States shall endeavour to protect and preserve the environment.
CHAPTER II
Membership
Article ( 3 )
1 - The Organisation is made up of (57) States member of the Organisation of
the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in
accordance with Article (3) paragraph (2).
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2 - Any State, member of the United Nations, having Muslim majority and
abiding by the Charter, which submits an application for membership may
join the Organisation if approved by consensus only by the Council of
Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the Council
of Foreign Ministers.

3 - Nothing in the present Charter shall undermine the present Member States’
rights or privileges relating to membership or any other issues.
Article ( 4 )
1 - Decision on granting Observer status to a State, member of the United
Nations, will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only
and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.
2 - Decision on granting Observer status to an international organisation will be
taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis
of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.
CHAPTER III
Organs
Article ( 5 )
The Organs of the Organisation of the Islamic Conference shall consist of:
1 - Islamic Summit

2 - Council of Foreign Ministers
3 - Standing Committees

4 - Executive Committee

5 - International Islamic Court of Justice

6 - Independent Permanent Commission of Human Rights
7 - Committee of Permanent Representatives
8 - General Secretariat
9 - Subsidiary Organs

10 - Specialized Institutions
11 - Affiliated Institutions
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CHAPTER IV
Islamic Summit
Article ( 6 )
The Islamic Summit is composed of Kings and Heads of State and Government
of Member States and is the supreme authority of the Organisation.
Article ( 7 )
The Islamic Summit shall deliberate, take policy decisions and provide guidance
on all issues pertaining to the realization of the objectives as provided for in
the Charter and consider other issues of concern to the Member States and the
Ummah.
Article ( 8 )
1 - The Islamic Summit shall convene every three years in one of the Member
States.
2 - The Preparation of the Agenda and all necessary arrangements for the
convening of the Summit will be done by the Council of Foreign Ministers
with the assistance of the General Secretariat.
Article ( 9 )
Extraordinary Sessions will be held, whenever the interests of Ummah warrant
it, to consider matters of vital importance to the Ummah and coordinate the
policy of the Organisation accordingly. An Extraordinary Session may be held
at the recommendation of the Council of Foreign Ministers or on the initiative of
one of the Member States or the Secretary-General, provided that such initiative
obtains the support of simple majority of the Member States.
CHAPTER V
Council of Foreign Ministers
Article ( 10 )
1 - The Council of Foreign Ministers shall be convened once a year in one of the
Member States.
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2 - An Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers may be
convened at the initiative of any Member State or of the Secretary-General if
such initiative is approved by a simple majority of the Member States.

3 - The Council of Foreign Ministers may recommend convening other sectorial
Ministerial meetings to deal with the specific issues of concern to the
Ummah.Such meetings shall submit their reports to the Islamic Summit and
the Council of Foreign Ministers.
4 - The Council of Foreign Ministers shall consider the means for the
implementation of the general policy of the Organisation by:

a - Adopting decisions and resolutions on matters of common interest
in the implementation of the objectives and the general policy of the
Organisation;

b - Reviewing progress of the implementation of the decisions and resolutions
adopted at the previous Summits and Councils of Foreign Ministers;
c - Considering and approving the programme, budget and other financial
and administrative reports of the General Secretariat and Subsidiary
Organs;

d - Considering any issue affecting one or more Member States whenever a
request to that effect by the Member State concerned is made with a view
to taking appropriate measures in that respect;
e - Recommending to establish any new organ or committee;

f - Electing the Secretary General and appointing the Assistant Secretaries
General in accordance with Articles (16) and (18) of the Charter respectively;
g - Considering any other issue it deems fit.

CHAPTER VI

Standing Committees
Article ( 11 )
1 - In order to advance issues of critical importance to the Organisation and
its Member States, the Organisation has formed the following Standing
Committees:
i - Al Quds Committee
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ii - Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC)

iii - Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation
(COMCEC)

iv - Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation
(COMSTECH).

2 - The Standing Committees are chaired by Kings and Heads of State and
Government and are established in accordance with decisions of the Summit
or upon the recommendation of the Council of Foreign Ministers and the
membership of such Committees.
CHAPTER VII
Executive Committee
Article ( 12 )
The Executive Committee is comprised of the Chairmen of the current, preceding
and succeeding Islamic Summits and Councils of Foreign Ministers, the host
country of the Headquarters of the General Secretariat as well as the SecretaryGeneral as an exofficio member. The Meetings of the Executive Committee shall
be conducted according to its Rules of Procedure.
CHAPTER VIII
Committee of Permanent Representatives
Article ( 13 )
The prerogatives and modes of operation of the Committee of Permanent
Representatives shall be defined by the Council of Foreign Ministers.
CHAPTER IX
International Islamic Court of Justice
Article ( 14 )
The International Islamic Court of Justice established in Kuwait in 1987 shall,
upon the entry into force of its Statute, be the principal judicial organ of the
Organisation.
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CHAPTER X
Independent Permanent Commission on Human Rights
Article ( 15 )
The Independent Permanent Commission on Human Rights shall promote
the civil, political, social and economic rights enshrined in the organisation’s
covenants and declarations and in universally agreed human rights instruments,
in conformity with Islamic values.
CHAPTER XI
General Secretariat
Article ( 16 )
The General Secretariat shall comprise a Secretary-General, who shall be
the Chief Administrative Officer of the Organisation and such staff as the
Organisation requires. The Secretary-General shall be elected by the Council
of Foreign Ministers for a period of five years, renewable once only. The
Secretary-General shall be elected from among nationals of the Member
States in accordance with the principles of equitable geographical distribution,
rotation and equal opportunity for all Member States with due consideration to
competence, integrity and experience.
Article ( 17 )
The Secretary General shall assume the following responsibilities:
a - bring to the attention of the competent organs of the Organisation
matters which, in his opinion, may serve or impair the objectives of the
Organisation;
b - follow-up the implementation of decisions, resolutions and
recommendations of the Islamic Summits, and Councils of Foreign
Ministers and other Ministerial meetings;
c - provide the Member States with working papers and memoranda, in
implementation of the decisions, resolutions and recommendations of the
Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers;
d - coordinate and harmonize, the work of the relevant Organs of the
Organisation;
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e - prepare the programme and the budget of the General Secretariat;
f - promote communication among Member States and facilitate consultations
and exchange of views as well as the dissemination of information that
could be of importance to Member States;
g - perform such other functions as are entrusted to him by the Islamic
Summit or the Council of Foreign Ministers;
h - submit annual reports to the Council of Foreign Ministers on the work of
the Organisation.
Article ( 18 )

1 - The Secretary-General shall submit nominations of Assistant Secretaries
General to the Council of Foreign Ministers, for appointment, for a period
of (5) years in accordance with the principle of equitable geographical
distribution and with due regard to the competence, integrity and dedication
to the objectives of the Charter. One post of Assistant Secretary General
shall be devoted to the cause of Al-Quds Al-Sharif and Palestine with the
understanding that the State of Palestine shall designate its candidate.
2 - The Secretary-General may, for the implementation of the resolutions and
decisions of the Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers,
appoint Special Representatives. Such appointments along with mandates of
the Special Representatives shall be made with the approval of the Council
of Foreign Ministers.
3 - The Secretary-General shall appoint the staff of the General Secretariat from
among nationals of Member States, paying due regard to their competence,
eligibility, integrity and gender in accordance with the principle of equitable
geographical distribution. The Secretary-General may appoint experts and
consultants on temporary basis.
Article ( 19 )

In the performance of their duties, the Secretary-General, Assistant Secretaries
General and the staff of the General Secretariat shall not seek or accept instructions
from any government or authority other than the Organisation. They shall refrain
from taking any action that may be detrimental to their position as international
officials responsible only to the Organisation. Member States shall respect this
exclusively international character, and shall not seek to influence them in any
way in the discharge of their duties.
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Article ( 20 )
The General Secretariat shall prepare the meetings of the Islamic Summits and
the Councils of Foreign Ministers in close cooperation with the host country
insofar as administrative and organizational matters are concerned.
Article ( 21 )
The Headquarters of the General Secretariat shall be in the city of Jeddah
until the liberation of the city of Al-Quds so that it will become the permanent
Headquarters of the Organisation.
CHAPTER XII
Article ( 22 )
The Organisation may establish Subsidiary Organs, Specialized Institutions and
grant affiliated status, after approval of the Council of Foreign Ministers, in
accordance with the Charter.
Subsidiary Organs
Article ( 23 )
Subsidiary organs are established within the framework of the Organisation
in accordance with the decisions taken by the Islamic Summit or Council of
Foreign Ministers and their budgets shall be approved by the Council of Foreign
Ministers.
CHAPTER XIII
Specialized Institutions
Article ( 24 )
Specialized institutions of the Organisation are established within the framework
of the Organisation in accordance with the decisions of the Islamic Summit
or Council of Foreign Ministers. Membership of the specialized institutions
shall be optional and open to members of the Organisation. Their budgets are
independent and are approved by their respective legislative bodies stipulated in
their Statute.
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Affiliated Institutions
Article ( 25 )
Affiliated institutions are entities or bodies whose objectives are in line with
the objectives of this Charter, and are recognized as affiliated institutions by the
Council of Foreign Ministers. Membership of the institutions is optional and open
to organs and institutions of the Member States. Their budgets are independent
of the budget of the General Secretariat and those of subsidiary organs and
specialized institutions. Affiliated institutions may be granted observer status
by virtue of a resolution of the Council of Foreign Ministers. They may obtain
voluntary assistance from the subsidiary organs or specialized institutions as
well as from Member States.
CHAPTER XIV
Cooperation with Islamic and other Organizations
Article ( 26 )
The Organisation will enhance its cooperation with the Islamic and other
Organizations in the service of the objectives embodied in the present Charter.
CHAPTER XV
Peaceful Settlement of Disputes
Article ( 27 )
The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be
detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance
of international peace and security, shall, seek a solution by good offices,
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement
or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may
include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.
Article ( 28 )
The Organisation may cooperate with other international and regional
organisations with the objective of preserving international peace and security,
and settling disputes through peaceful means.
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CHAPTER XVI
Budget & Finance
Article ( 29 )
1 - The budget of the General Secretariat and Subsidiary Organs shall be borne
by Member States proportionate to their national incomes.
2 - The Organisation may, with the approval of the Islamic Summit or the
Council of Foreign Ministers, establish special funds and endowments
(waqfs) on voluntary basis as contributed by Member States, individuals
and Organisations.These funds and endowments shall be subjected to the
Organisation’s financial system and shall be audited by the Finance Control
Organ annually.
Article ( 30 )

The General Secretariat and subsidiary organs shall administer their financial
affairs according to the Financial Rules of Procedure approved by the Council
of Foreign Ministers.
Article ( 31 )
1 - A Permanent Finance Committee shall be set up by the Council of Foreign
Ministers from the accredited representatives of the participating Member
States which shall meet at the Headquarters of the Organisation to finalize the
programme and budget of the General Secretariat and its subsidiary organs in
accordance with the rules approved by the Council of Foreign Ministers.
2 - The Permanent Finance Committee shall present an annual report to the
Council of Foreign Ministers which shall consider and approve the programme
and budget.
3 - The Finance Control Organ comprising financial/auditing experts from the
Member States shall undertake the audit of the General Secretariat and its
subsidiary organs in accordance with its internal rules and regulations.
CHAPTER XVII
Rules of Procedure and Voting
Article ( 32 )
1 - The Council of Foreign Ministers shall adopt its own rules of procedure.
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2 - The Council of Foreign Ministers shall recommend the rules of procedures of
the Islamic Summit.
3 - The Standing Committees shall establish their own respective rules of
procedure.
Article ( 33 )

1 - Two-third of the Member States shall constitute the quorum for the meetings
of the Organisation of the Islamic Conference.

2 - Decisions shall be taken by consensus. If consensus cannot be obtained,
decision shall be taken by a two-third majority of members present and voting
unless otherwise stipulated in this Charter.
CHAPTER XVIII
Final Provisions
Privileges and Immunities
Article ( 34 )
1 - The Organisation shall enjoy in the Member States, immunities and privileges
as necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its objectives.
2 - Representatives of the Member States and officials of the Organisation shall
enjoy such privileges and immunities as stipulated in the Agreement on
Privileges and Immunities of 1976.

3 - The staff of the General Secretariat, subsidiary organs and specialised
institutions shall enjoy privileges and immunities necessary for the
performance of their duties as may be agreed between the Organisation and
host countries.

4 - A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions
to the Organization shall have no vote in the Council of Foreign Ministers if
the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions
due from it for the preceding two full years. The Council may, nevertheless,
permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to
conditions beyond the control of the Member.
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Withdrawal
Article ( 35 )
1 - Any Member State may withdraw from the Organisation by notifying the
Secretary-General one year prior to its withdrawal. Such a notification shall
be communicated to all Member States.

2 - The State applying for withdrawal shall be bound by its obligations until the
end of the fiscal year during which the application for withdrawal is submitted.
It shall also settle any other financial dues it owes to the Organisation.
Amendments
Article ( 36 )
Amendments to the present Charter shall take place according to the following

procedure:
a - Any Member State may propose amendments to the present Charter to
the Council of Foreign Ministers;
b - When approved by two-third majority of the Council of Foreign Ministers
and ratified by a two-third majority of the Member States, it shall come
into force.

Interpretation
Article ( 37 )

1 - Any dispute that may arise in the interpretation, application or implementation
of any Article in the present Charter shall be settled cordially, and in all cases
through consultation, negotiation, reconciliation or arbitration;

2 - The provisions of this Charter shall be implemented by the Member States in
conformity with their constitutional requirements.
Article ( 38 )
Languages of the Organisation shall be Arabic, English and French.
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Transitional Arrangement
RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE
Article ( 39 )
1 - This Charter shall be adopted by the Council of Foreign Ministers by two-third

majority and shall be open for signature and ratification by Member States in
accordance with the constitutional procedures of each Member State.

2 - The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General
of the Organisation.

3- This Charter replaces the Charter of the Organisation of The Islamic Conference
which was registered in conformity with Article ( 102 ) of the Charter of the
United Nations on February 1, 1974.

Done at the city of Dakar (Republic of Senegal), the Seventh day of Rabi AlAwal, One Thousand Four Hundred and Twenty-nine Hijra, corresponding to
Fourteenth day of March Two Thousand and Eight.
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