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 ق -1/38رقم ارقر
 بشأن

 متابعة وتنسیق العمل في مجال حقوق اإلنسان

ــة المنعقـــد فـــي دورتـــه الثامنــة والثالثــین  الســالم والتعـــاون : دورة(إن مجلــس وزراء الخارجیـ
ـــرة مـــن ) والتطـــور ــتان، خـــالل الفت ـــة كازاخسـ ـــي األســـتانة ، جمهوری ــى  26فـ  ه1432رجـــب  28إلـ

  ،)م2011یونیو  30 – 28الموافق (

ــتذكرإذ  الــدوافع واألهــداف النبیلــة للــدین اإلســالمي المجیــد التــي یؤكــد أهمیــة  یس
ــمولیة وتكامــــل  ذ یــــدرك شــ ٕ اإلســــالمیة بشــــأن حقــــوق اإلنســــان ورفعتــــه  الشــــریعةحقــــوق اإلنســــان؛ وا

  ومكانته؛

نصب عینیه أهداف میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي المتمثلة في تعزیز  وإذ یضع
دون تمییز على أساس العرق أو  كافة لناسلوالحریات األساسیة  وتشجیع احترام حقوق اإلنسان

  الجنس أو الدین؛

جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة  وإذ یستذكر
الذي اعتمد وثیقة  س -49/19اإلسالمي والمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة، السیما القرار رقم 

  ؛"ان في اإلسالمإعالن القاهرة بشأن حقوق اإلنس"

داخل منظمة المؤتمر اإلسالمي الستكشاف  الحالیةضرورة تعزیز اآللیة  وإذ یعي
طرق عدیدة منها صیاغة اعتماد الوسائل والسبل الكفیلة بدعم حقوق اإلنسان وحمایتها من خالل 

  مجموعة من العهود اإلسالمیة الخاصة بحقوق اإلنسان؛

مساعیها الرامیة إلى تعزیز حقوق اإلنسان بالتزامات الدول األعضاء و  وإذ یقر
المعترف بها دولیًا وحمایتها، مع األخذ في االعتبار أهمیة خصوصیاتها الدینیة والوطنیة 

إعالن القاهرة الخاص بحقوق اإلنسان "واإلقلیمیة وشتى الخلفیات التاریخیة والثقافیة، مع مراعاة 
  ؛"في اإلسالم

بشأن حقوق اإلنسان، ومكانة اإلنسان وتكاملها ة شمولیة القیم اإلسالمی وإذ یدرك
الرفیعة في اإلسالم باعتباره خلیفة اهللا في األرض ومن ثم األهمیة الكبرى التي یولیها الفكر 

  اإلسالمي لتعزیز حقوق اإلنسان وتشجیعها واحترامها؛

أیضًا قرارات لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق  وإذ یستذكر
والتي أعربت عن القلق البالغ إزاء التصنیف النمطي " تشویه صورة األدیان"ن تحت عنوان اإلنسا

السلبي لألدیان ولما یتعرض له اإلسالم من ربط خاطئ ومتكرر بانتهاكات حقوق اإلنسان 
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والمسموعة  طبوعةواإلرهاب، وكذا عن القلق بشأن المساحة التي تخصصها وسائل اإلعالم الم
كترونیة للتحریض على العنف وكراهیة األجانب وما یترتب عن ذلك من انعدام والمرئیة واإلل

  التسامح والتمییز تجاه اإلسالم وغیره من األدیان؛

مجددًا الصبغة العالمیة والموضوعیة وغیر االنتقائیة لحقوق اإلنسان  وإذ یؤكد
افق عوض اعتماد جمیعها، وكذا أهمیة تعزیز هذه الحقوق وحمایتها من خالل التعاون والتو 

  أسلوب المواجهة وفرض قیم متنافرة ودخیلة وغیر متجانسة؛

عن قلقه البالغ إزاء محاوالت استغالل موضوع حقوق اإلنسان للمساس  وإذ یعرب
  بمبادئ الشریعة اإلسالمیة وأحكامها والتدخل في شؤون الدول اإلسالمیة؛

  :على تقریر األمین العام بهذا الشأن وبعد اإلطالع

حقوق اإلنسان صبغة عالمیة من حیث طبیعتها، ویجب النظر إلیها في لأن  كدیؤ -1
سیاق عملیة نشطة ومتحركة لوضع المعاییر الدولیة مع مراعاة أهمیة الخصوصیات 

  .الوطنیة واإلقلیمیة ومختلف الخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة

سان على أساس ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق اإلن یشدد على -2
الموضوعیة وعـدم قابلیة هـذه الحقائق للتجزئة ویشمل جمیع الـدول دون انتقائیة وال 

 .تمییز

إلى ضرورة األخذ بحقوق اإلنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنیة  یدعو -3
 .والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في إطار التعاون والتضامن الدولیین

حق الدول في التمسك بالخصوصیات الدینیة واالجتماعیة والثقافیة  مجدداً  یؤكد -4
التي تشكل موروثات وروافد فكریة تسهم بدورها في إثراء المفاهیم العالمیة المشتركة 

 .لحقوق اإلنسان

استخدام عالمیة حقوق اإلنسان ذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة  عدمإلى  یدعو -5
 .ادتها الوطنیةللدول واالنتقاص من سی

بحق الدول، عند االقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثیق  یذكر -6
 .واالتفاقیات الدولیة التي تنضم إلیها باعتبار ذلك حقًا من حقوقها السیادیة

إزاء الربط المتكرر والخاطئ بین اإلسالم وانتهاكات  یعرب عن بالغ قلقھ -7
والمسموعة والمرئیة للترویج لهذه  المطبوعةالم حقوق اإلنسان واستغالل وسائل اإلع
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المفاهیم الخاطئة التي تكرس اإلساءة إلى المسلمین والتمییز ضدهم، ویدعو الدول 
 .األعضاء إلى تنفیذ أنشطة إعالمیة لمواجهة تلك األنشطة

المد المتنامي للتدابیر التي تنم عن كراهیة اإلسالم في  یالحظ بقلق بالغ -8
على مسؤولیة تلك الدول في ضمان االحترام التام لإلسالم  ویشددة البلدان الغربی

وجمیع الدیانات السماویة األخرى، وعلى عدم جواز استخدام حریة التعبیر والصحافة 
إلى االمتناع عن فرض أي شكل من أشكال  ویدعوذریعة لتشویه صورة األدیان، 

 .القیود على الحقوق والحریات الثقافیة والدینیة

الحمالت اإلعالمیة واالفتراءات التي تدعیها بعض األوساط في دول غیر  كریستن -9
أعضاء بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غیر المسلمة في الدول األعضاء 

 .بمنظمة المؤتمر اإلسالمي تحت مسمیات الحریات الدینیة وغیرها

ع تشویه صورة عن الحاجة إلى نهج سیاسة مشتركة ذات أولویة ترمي إلى من یعرب -10
 .اإلسالم بدعوى حریة التعبیر، والسیما من خالل وسائل اإلعالم واالنترنت

األمین العام خالل زیارته إلى جنیف ومخاطبته  التي یبذلهابالمجهودات  یشید -11
الجتماع مجلس حقوق اإلنسان ومشاوراته المكثفة مع مسؤولي مختلف الدول والمنظمات 

القیمة لفریق عمل منظمة المؤتمر  للمساهماتسان و الدولیة حول قضایا حقوق اإلن
اإلسالمي مفتوح العضویة المعني بحقوق اإلنسان والقضایا اإلنسانیة في مكتب األمم 

الدول األعضاء  ویحثالمتحدة في جنیف، الموجهة لحمایة مصالح البلدان اإلسالمیة، 
إقلیمیة في مجال حقوق  في منظمة المؤتمر اإلسالمي على دراسة إمكانیة إقامة ترتیبات

 .اإلنسان في اإلسالم لتعزیز تعاونها اإلقلیمي في هذا المجال

وم بها بعض ـإزاء أیة أنشطة یمكن أن تق یعرب عن قلقھ العمیق -12
دول ـات تستخدمها لمهاجمة الـالمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تدعمها حكوم
اسیة ولتحقیق أهداف سیاستها األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي ألغراض سی

 .الخارجیة في المحافل الدولیة

صكوك حقوق  بما یتماشى معقوانینها الوطنیة و ل طبقاً جمیع الدول على أن تتخذ  یحث -13
اإلنسان الدولیة، جمیع التدابیر المناسبة لتشجیع التفاهم والتسامح واالحترام في المسائل 

 .المتصلة بحریة الدین أو المعتقد

دول األعضاء إلى مواصلة التنسیق والتعاون الفاعلین فیما بینهما في مجال ال یدعو -14
حقوق اإلنسان خاصة في المحافل الدولیة المعنیة بالموضوع بغیة تعزیز التضامن 
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اإلسالمي لمواجهة أیة مبادرة قد تؤدي إلى استغالل حقوق اإلنسان كوسیلة لممارسة 
 .ءضغط سیاسي على أیة دولة من الدول األعضا

أن تقوم األمانة العامة والدول األعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات  یقرر -15
الدولیة ذات الصلة، وبخاصة في مقر األمم المتحدة في كل من نیویورك وجنیف وعقد 
اجتماعات في األوقات المناسبة للنظر في قضایا حقوق اإلنسان ومناقشتها بهدف تبني 

ء في مواجهة الحمالت ومشاریع والقرارات التي تستهدف موقف موحد بین الدول األعضا
 .الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي في المحافل الدولیة ذات الصلة

من الدول األعضاء توقیع عهد حقوق الطفل في اإلسالم والمصادقة علیه في  یطلب -16
 .كنمأقرب وقت م

 التاسعةقریر بشأنه إلى الدورة من األمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع ت یطلب -17
 .والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة

- - -  
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  ق - 2/38م رققرار
 بشأن

إنشاء الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 
 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

  

ـــة والثالثـــــین    ــة المنعقــــــد فــــــي دورتـــــه الثامنــ ـــس وزراء الخارجیــــ ـــالم : دورة(إن مجلــ الســ
رجـب  28إلـى  26األستانة ، جمهوریة كازاخستان، خالل الفترة من  فـي) والتعاون والتطور

  ،)م2011یونیو  30 – 28الموافق (ه 1432
ضرورة تمكین منظمة المؤتمر اإلسـالمي مـن آلیـة لتعزیـز وحمایـة  إذ یعي  

  حقوق اإلنسان في الدول األعضاء؛
عن مؤتمر القمة مقتضیات برنامج العمل العشري الصادر  وإذ یستذكر  

، الداعیـة 2005إلسالمي في دورته االستثنائیة الثالثة فـي مكـة المكرمـة فـي دیسـمبر ا
ــة  ــدول إنشــــاء إلــــى دراســــة إمكانیــ ــة مســــتقلة دائمــــة لتعزیــــز حقــــوق اإلنســــان فــــي الــ هیئــ

  األعضاء؛
علـى تنفیـذ مـا ورد فـي المـادتین الخامسـة والخامسـة عشـرة مـن  وإذ یعمل  

د باإلجمـــاع فـــي القمـــة اإلســـالمیة الحادیـــة میثـــاق منظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي، المعتمـــ
، اللتـان تعتبـران 2008مـارس  14و  13عشرة فـي دكـار، بجمهوریـة السـنغال، یـومي 

الهیئــة الدائمــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان مــن بــین األجهــزة األساســیة لمنظمــة المــؤتمر 
  اإلسالمي؛

ــالع   ــد االط معنــي علــى تقـریـــر اجتمــاع فـــریق الخبـــراء الحكــومیین ال وبع
بإنشـاء الهیئة الدائمـة المستقلة لحقـوق اإلنـسان في منظمة المؤتمر اإلسـالمي المنعقـد 

ربیــع األول  3 – 1فــي مقــر المنظمــة بجـــدة، المملكــة العربیــة الســعودیة، خـــالل الفتــرة 
م، ومشـروع النظــام األساسـي للهیئـة الدائمــة 2010فبـرایــر  17-15، المــوافق ه1431

ـــم المســـتقلة لحقـــوق  تحـــت رقـــم ) 1(اإلنســـان لمنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي، الملحـــق رقـ
)OIC/IPCHHR/2010/DR.STATUTE ( ـــم ــــ ــــ ــــیقة رقــــ ـــــ ــــ ـــریر وثــ ــــ ــــ -OIC/EGGHRC(بالتقـــ

2/2010/REP.FINAL:(  



OIC/CFM-38/2011/LEG/FINAL 
8  

مشروع النظام األساسي للهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان وفقًا  یعتمد .1
 ).OIC/IPCHR/2010/DR.STATUTE: (للوثیقة رقم

ئــة الدائمـة المســتقلة لحقـوق اإلنسـان فــي مزاولـة عملهــا  یأن تشـرع اله یقــرر .2
اإلسالمي إلى حین البت فـي أمـر مقرهـا التعاون داخل األمانة العامة لمنظمة 

خــالل الــدورة التاســعة والثالثــین لمجلــس وزراء الخارجیــة، ویطلــب مــن األمــین 
ــا ــة لهــ انیــــة المعتمــــدة فــــي حــــدود المیز  العــــام تــــوفیر خــــدمات الســــكرتاریة الالزمــ

 .لألمانة العامة
عـن شـكره وتقـدیره لمـا بذلـه األمـین العـام مـن جهـود فـي سـبیل إعـداد  یعرب .3

الوثائق الضروریة إلنشاء الهیئة الدائمة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان، وعـن شـكره 
ـد الـذي قـام بـه  ّ لفریق الخبراء الحكومیین المعني بإنشاء الهیئة على العمل الجی

 .وع النظام األساسي للهیئةبخصوص إعداد مشر 

من األمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفـع تقریـر بشـأنه إلـى الـدورة  یطلب .4
 .التاسعة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة

  
 

- - -  
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 النظام األساسي

للھیئة الدائمة المستقلة 
 لحقوق اإلنسان

  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
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 النظام األساسي

 ة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسانللھیئ

  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 

  :دیباجة
تـدعو اإلسالمیة في مجال حقوق اإلنسان، وكونها والمبادئ أخذا في االعتبار القیم    

  .ضرورة احترام حقوق اإلنسان وكرامتهإلى 
ه الخامســـة عشـــرة منـــمـــن المیثـــاق والمـــادة الخامســـة  ةواســـتنادا إلـــى مقتضـــیات المـــاد  

تعـــزز الهیئـــة الدائمـــة المســـتقلة لحقـــوق اإلنســـان  الحقـــوق المدنیـــة : "والتـــي تـــنص علـــى أن 
عالناتهـــا وفـــي مواثیــــق  ٕ ــادیة الـــواردة فـــي عهـــود المنظمـــة وا والسیاســـیة واالجتماعیـــة واالقتصـ

  ".حقوق اإلنسان المتفق علیها عالمیا، بما ینسجم مع القیم اإلسالمیة
العشـري الصـادر عـن مـؤتمر القمـة اإلسـالمي فـي  وتطبیقا لمقتضیات برنامج العمل  

الـداعي إلـى دراسـة إمكانیـة  م2005دورته االسـتثنائیة الثالثـة فـي مكـة المكرمـة فـي دیسـمبر 
  .إنشاء هیئة دائمة مستقلة لتعزیز حقوق اإلنسان في الدول األعضاء

الـــذي صـــدر فـــي عـــام اإلســـالم وباإلشـــارة إلـــى إعـــالن القـــاهرة لحقـــوق اإلنســـان فـــي   
  .م1990
  .واستنادا إلى الصكوك والمواثیق واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة  
تتفق الدول األعضاء علـى النظـام األساسـي للهیئـة الدائمـة المسـتقلة لحقـوق إلنسـان   

  :لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الذي یتشكل مما یلي 
  

  الفصل األول
  تعریفات

  :المادة األولى

ینما وردت في هذا النظام إلى المعنى المبین أمـام تشیر المصطلحات المبینة أدناه أ
  .كل منها
  میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي   :المیثاق 

  منظمة المؤتمر اإلسالمي   :المنظمة 
ـــؤتمر   :الھیئة  ــة المـــــ ــــ ــــان لمنظمــ ـــوق اإلنســــ ــــتقلة لحقـــــ ـــة المســــ ــة الدائمـــــ الهیئـــــ

  اإلسالمي 
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  مؤتمر القمة اإلسالمي  :القمة 
  یةمجلس وزراء الخارج  :المجلس

  أمین عام منظمة المؤتمر اإلسالمي  :األمین العام
  الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي  :الدول األعضاء

  األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  :األمانة العامة
ـــراء ا  :الخبراء ــــویةالخبـــ ـــحون لعضــ ـــوق  لمرشـــ ــتقلة لحقـــ ـــة المســــ ــــة الدائمـــ الهیئــ

  اإلنسان
ــة ال  :العضو  ــوق اإلنســـــان لمنظمـــــة العضـــــو فـــــي الهیئـــ ــتقلة لحقـــ دائمـــــة المســـ

  .المؤتمر اإلسالمي
النظــام األساســي للهیئــة الدائمــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان لمنظمــة    :النظام

  المؤتمر اإلسالمي
  

  الفصل الثاني
  تشكیل الھیئة وعضویتھا

  
  : لثانیةالمادة ا

إلنسـان لمنظمـة تنشأ في إطار المنظمة هیئة تسمى الهیئة الدائمة المسـتقلة لحقـوق ا
  .المؤتمر اإلسالمي

  : لثةالمادة الثا

ــة مــــن  ــن الخبــــراء  18تتشــــكل الهیئــ ــاء مــ ــات الــــدول األعضــ ــحهم حكومــ ــوا ترشــ عضــ
المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة العالیـــة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، وینتخـــبهم المجلـــس لمـــدة 

  .ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
  : رابعةالمادة ال

باستالم الترشـیحات والتنسـیق مـع الـدول األعضـاء إلعـداد قائمـة  تقوم األمانة العامة
  .الترشیحات وتعمیمها قبل رفعها إلى المجلس

  : خامسةالمادة ال

فــي حالــة عــدم قــدرة العضــو علــى مواصــلة مهامــه، تقــوم دولتــه بترشــیح خبیــر بــدیل 
جراءات یحددها هذا النظام ٕ   .محله الستكمال مدته، وذلك وفقًا لمعاییر وا

  : سادسةدة الالما

  .تعمل الدول األعضاء على تشجیع ترشیح المرأة لعضویة الهیئة
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  : سابعةالمادة ال

  .یراعى في انتخاب الخبراء التوزیع الجغرافي العادل للدول األعضاء
  

  الفصل الثالث
  أھداف الھیئة

  
  : ثامنةالمادة ال

المیة فـي هـذا تسعى الهیئة إلى االرتقاء بحقوق اإلنسـان وخدمـة مصـالح األمـة اإلسـ
لــى تعــزز احتــرام الثقافــات والقــیم اإلســالمیة الســمحة، وحــوار الحضــارات  ٕ المجــال، وا

  .وذلك وفق مبادئ وأهداف میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي
  

  : تاسعةالمادة ال

تــدعم الهیئــة جهــود الــدول األعضــاء لتعزیــز الحقــوق المدنیــة والسیاســیة واالقتصــادیة 
  .الدول األعضاء واالجتماعیة والثقافیة في

  : عاشرةالمادة ال

تتعاون الهیئة مع الدول األعضاء من أجل ضمان تعزیز الحقوق المدنیة والسیاسیة 
واالقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة فــي الــدول األعضــاء، وذلــك وفقــًا لمیثــاق منظمــة 
المؤتمر اإلسالمي، وكـذلك لرصـد احتـرام الحقـوق اإلنسـانیة للجماعـات والمجتمعـات 

  .المسلمة
  : حادیة عشرالمادة ال

تدعم الهیئة جهود الدول األعضاء فـي مجـال السیاسـات الرامیـة إلـى تعزیـز القـوانین 
والسیاسات للنهوض بحقوق المرأة والشباب وذوي االحتیاجات الخاصة في المیادین 
االقتصــادیة واالجتماعیـــة والسیاســـیة والثقافیـــة، والقضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال العنـــف 

  ییزوالتم
  

  الفصل الرابع
  اختصاصات الھیئة ومھامھا

  :عشر  ثانیةالمادة ال

تقـــوم الهیئـــة بمهـــام استشـــاریة وتقـــدم توصـــیات للمجلـــس، كمـــا تتـــولى مباشـــرة المهـــام 
  .األخرى التي تكلفها بها القمة أو المجلس

  :عشر  ثالثةالمادة ال
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لمسـتوى الـدولي، تقوم الهیئة بدعم موقف المنظمة فیما یتعلق بحقوق اإلنسان علـى ا
  .وتعزیز التعاون بین الدول األعضاء في مجال حقوق اإلنسان

  : رابعة عشرالمادة ال

تتـولى الهیئــة تـوفیر التعــاون الفنـي فــي میـدان حقــوق اإلنسـان والتوعیــة بهـذه الحقــوق 
  .في الدول األعضاء، وتقدیم المشورة لها في قضایا حقوق اإلنسان بعد موافقتها

  :شر ع خامسةالمادة ال

تعمل الهیئة على تعزیـز ودعـم دور المؤسسـات الوطنیـة ومنظمـات المجتمـع المـدني 
المعتمدة في الدول األعضـاء فـي مجـال حقـوق اإلنسـان وفقـا آللیـات عمـل المنظمـة 
ومیثاقها، إضافة إلى تعزیز التعاون بین المنظمـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان الدولیـة 

  .واإلقلیمیة األخرى
  :عشر  سادسةالمادة ال

تجري الهیئة الدراسـات والبحـوث حـول قضـایا حقـوق اإلنسـان ذات األولویـة بمـا فـي 
ذلــك القضــایا المحالـــة إلیهــا مـــن المجلــس، كمــا تقـــوم بمهمــة تنســـیق الجهــود وتبـــادل 
المعلومات مع فرق العمل التابعة للـدول األعضـاء حـول قضـایا حقـوق اإلنسـان فـي 

  .المحافل الدولیة
  : عشر سابعةالمادة ال

یمكن للهیئة أن تتعاون مع الدول األعضاء فـي إعـداد صـكوك حقـوق اإلنسـان بنـاء 
علــى طلــب الــدول األعضــاء، كمــا یمكــن لهــا أن تقــدم توصــیاتها بتحســین إعالنــات 
ـــدات  ـــى معاهــ ــراح التصـــــدیق علــ ـــان واقتـــ ـــة بحقـــــوق اإلنســ ــا المتعلقــ المنظمـــــة وعهودهـــ

ـــ ـــار المنظمــــة، وبمــــا یتفــــق مـ ع القــــیم اإلســــالمیة، وصــــكوك حقــــوق اإلنســــان فــــي إطـ
  .وانسجامًا مع المعاییر الدولیة المتفق علیها
  

  الفصل الخامس
  األحكام اإلجرائیة

  : ثامنة عشرالمادة ال

تعقـد الهیئـة اجتماعاتهـا العادیـة و. یكون مقر الهیئـة فـي إحـدى الـدول األعضـاء بالمنظمـة
یة دولة عضو أو من مرة كل ستة أشهر،  ویجوز لها عقد اجتماعات استثنائیة بطلب من أ

  .األمین العام بموافقة األغلبیة البسیطة للدول األعضاء
  : التاسعة عشرالمادة 

  .یشكل ثلثا أعضاء الهیئة النصاب القانوني الجتماعاتها
  : عشرونالمادة ال
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ذا تعذر ذلك، فبأغلبیة ثلثي الخبراء أعضـاء الهیئـة  ٕ تتخذ الهیئة توصیاتها بالتوافق وا
  .عینالحاضرین المقتر 

  :العشرون الواحدة والمادة 

بعــد قبــول الدولــة المستضــیفة وموافقــة جمیــع أعضــاء الهیئــة، یمكــن للهیئــة أن توجــه 
ــــة  ـــات المتخصصــ ــــزة المتفرعــــــة والمؤسســـ ــــى األجهــ ــــا إلــ الــــــدعوة لحضــــــور اجتماعاتهــ
والمنتمیـــة للمنظمـــة، والمنظمـــات الحكومیـــة والمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة ذات الصـــلة 

ظمــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنیــة بصــفتهم ضــیوف، كمــا المعتمــدة لــدى المن
یحــق للـــدول األعضـــاء والمــراقبین لـــدى المنظمـــة أن یشــاركوا فـــي اجتماعـــات الهیئـــة 

  .بصفة مراقب دون أن یكون لهم حق التصویت وفقا للمعاییر المتبعة في المنظمة
  :والعشرون  ثانیةالمادة ال

یترأســـها مـــدیر إداري یعینـــه األمـــین العـــام تســـاعد الهیئـــة فـــي أداء مهامهـــا ســـكرتاریة 
ـــوظفي  ــاء، وتخضــــع الســــكرتاریة للنظــــام األساســــي لمـ ــــدول األعضــ ــع ال بالتشــــاورٍ مــ

  .المنظمة
  

  :والعشرون  ثالثةالمادة ال

یقوم األمین العام بتعیین موظفي الهیئة من بین قائمـة یقـدمها المـدیر اإلداري للهیئـة 
ـــدول األعضــــاء، كمــــا یقــــو  ـــحي الــ ــة للهیئـــــة مــــن بــــین مرشـ ــدمات الالزمــ ــدیم الخــ م بتقـــ

ال بواجباتها ّ   .لالضطالع الفع
  : رابعة والعشرونالمادة ال

تقتـــرح ســـكرتاریة الهیئـــة مشـــروع المیزانیـــة الســـنویة لتســـییر أعمالهـــا، وتعـــرض علـــى 
اللجنــة المالیــة الدائمــة للمنظمــة، وتعتمــد مــن قبــل المجلــس، وتخضــع للــوائح المالیــة 

  .للمنظمة
  

  الفصل السادس
  النتقالیةاألحكام ا

  :العشرون  الخامسة و المادة

ــوم الهیئـــة مؤقتــــًا بإتبـــاع قواعــــد  ــن قواعـــد، تقــ ــاة مــــا تضـــمنه هــــذا النظـــام مــ مـــع مراعـ
اإلجراءات الجتماعات المنظمة إلى أن تتولى وضع قواعدها اإلجرائیة الخاصة بها 

  .النفاذالعتمادها مـن طـرف المجلس، وذلك خالل عام من دخول هذا النظام حیز 
  

  بعالفصل السا
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  لختامیةاألحكام ا

  : السادسة والعشرونالمادة 

تتـولى دولـة المقـر والـدول المستضـیفة الجتماعـات الهیئـة تقـدیم المرافـق والحصـانات 
واالمتیــازات الضــروریة لقیــام الهیئــة بمهامهــا وتســري فــي شــأن الهیئــة أحكــام اتفاقیــة 

  .امتیازات وحصانات المنظمة

  : والعشرون سابعةالمادة ال

  .لغات الهیئة هي العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة
  

  : ثامنة والعشرونالمادة ال

یجوز أن یعدل هذا النظام بقرار مـن مجلـس وزراء الخارجیـة وبنـاءًا علـى طلـب مـن 
  .أیة دولة عضو بالمنظمة، ویقر التعدیل بقرار من المجلس

  : عشرونوال تاسعةالمادة ال

  .التنفیذ فور اعتماده من المجلس یدخل هذا النظام حیّز
  

- -  -  
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 ق - 3/38م رققرار
  بشأن

  ) االنضمام(التصدیق / التوقیع 
على المیثاق واالتفاقیات المعقودة في إطار منظمة 

 المؤتمر اإلسالمي

 

ــة المنعقـــد فـــي دورتـــه الثامنــة والثالثــین  الســالم والتعـــاون : دورة(إن مجلــس وزراء الخارجیـ
ـــي ا) والتطـــور ـــرة مـــن فـ ــتان، خـــالل الفت ـــة كازاخسـ ــى  26ألســـتانة ، جمهوری  ه1432رجـــب  28إلـ

  ،)م2011یونیو  30 – 28الموافق (

على الموقف فیما یتعلق بالتوقیع على االتفاقیات المبرمة في  بعد اإلطالع  
  نطاق منظمة المؤتمر اإلسالمي،  والتصدیق علیها واالنضمام إلیها،

القانوني لتصدیقات الدول األعضاء المطلوب عدم اكتمال النصاب  وإذ یالحظ  
لسریان بعض هذه االتفاقیات طبقا ألحكامها، وأهمیة اإلسراع بذلك لتدعیم دور المنظمة 

  وتوسیع مجاالت التعاون بین الدول األعضاء،
بتقـریـر األمیـن العـام، الـوارد فـي الوثیقـة رقـم                      وإذ أحیـط علمــا  

OIC/CFM-38/2011/LEG/SG.REP.2.  
الدول األعضاء مجددا على المبادرة إلى التوقیع والتصدیق أو االنضمام في  یحث -1

أقرب وقت ممكن، إلى المیثاق ومختلف االتفاقات المعقودة في نطاق منظمة 
  .المؤتمر اإلسالمي

من األمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة  یطلب -2
  .لتاسعة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیةا

  

- -  -  
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 ق - 4/38م رققرار
 بشأن

 منظمة المؤتمر اإلسالمياتفاقیة التعاون بین 
 واالتحاد اإلفریقي

 
ـــة والثالثـــــین  ــة المنعقــــــد فــــــي دورتـــــه الثامنــ ـــس وزراء الخارجیــــ ـــالم : دورة(إن مجلــ الســ

رجـب  28إلـى  26خالل الفترة من  فـي األستانة ، جمهوریة كازاخستان،) والتعاون والتطور
  ،)م2011یونیو  30 – 28الموافق (ه 1432

األهداف والمبادئ الواردة في میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي  إذ یستذكر
وبرنامج العمل العشري والقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة اإلسالمي 

ى اتفاقیات التعاون القائم والعالقات الودیة والمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة، عالوة عل
  والتعاون البناء بین منظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمات والتجمعات الدولیة واإلقلیمیة؛

على أهمیة إقامة وصون وتعزیز العالقات الوثیقة والتعاون المثمر  وإذ یشدد
لیمیة في سعیها المشترك بین منظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمات والتجمعات الدولیة واإلق

   إلى حل المشاكل الدولیة وخدمة مصالحها المشتركة،
  .مشروع اتفاقیة التعاون بین منظمة المؤتمر اإلسالمي واالتحاد األفریقي یقر  -  1
ع االتحاد األفریقي لتوقیع ـراءات الالزمة مـاذ اإلجـام باتخـاألمین الع یكلف  -  2

  .االتفاق
ام إعداد تقریر في هذا الشأن إلى الدورة التاسعة والثالثین من األمین الع یطلب  -  3

  .لمجلس وزراء الخارجیة

  
---  

  
  

<md/2011/38-cfm(leg-res)>ja 
 
 


