
 النظام األساسي لمنظمة تنمیة المرأة في الدول األعضاء

 بمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 دیباجة

  إن الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي؛  
جعل رعایتها وصونها غایة من یأن المرأة، و ـن شـم یعليالم ـبأن اإلسمنها  إیماناً   
  غایاته؛
ذ و    ٕ   سالمي؛أحكام میثاق منظمة المؤتمر اإلب سترشدتا
لرغبة مشتركة من الدول األعضاء وتطلعات مجتمعاتنا لتحقیق وتكامل  واستجابة  

جهود التنمیة المجتمعیة من خالل تنمیة المرأة وتعزیز قدراتها، وحفز مشاركتها الفعالة في 
  المجتمع؛
مـن عطـاء الحضـارة اإلسـالمیة لإلنسـانیة فـي مسـتلهمین بالقیم اإلسالمیة،  واهتداء  
  في إطار من العمل اإلسالمي المشترك؛ هامن شأن المرأة وتكریماإلعالء 
ذ    ٕ أة فـــي التنمیـــة السیاســـیة واالجتماعیـــة بأهمیـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه المـــر  قـــرتوا

  ؛على أساس العدالة والفرص المتساویةقتصادیة واال
 ،، كشـریك محتـرم للرجـلوالتعلیم وتأهیـل المـرأة كوینألهمیة دور الرعایة والت وتأكیداً   

  ر والتحدیث؛ریع التغیر والتطو وع العالم اإلسالمي في خضم عالم سـفي رب
ذ    ٕ ـــار  أخـــذتوا ـــرارات القمـــم اإلســـالمیة المختلفـــة ذات الصـــلة بعـــین االعتب ـــائج وق بنت

ــة دورهــا فــي المجتمعــات اإلســالمیة،  ــى النهــوض بهــا وتنمی بموضــوعات المــرأة والحــث عل
ــة ــوزراء خارجی ــرارات المجــالس اإلســالمیة ل ــامج العمــل  وق منظمــة المــؤتمر اإلســالمي، وبرن

 سـنةالثالثة التي استضافتها مكة المكرمة  االستثنائیة العشري المنبثق عن القمة اإلسالمیة
، والمــؤتمر األول حــول دور المــرأة فــي تنمیــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة المــؤتمر 2005

ول دور المـرأة فـي تنمیـة ، والمؤتمر الثاني ح2006اإلسالمي الذي عقد في اسطنبول سنة 
، وقـرار 2008 سـنةالدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسـالمي الـذي استضـافته القـاهرة 

 سـنةوالثالثـین الـذي استضـافته دمشـق  ةالسادسـفي دورته مجلس وزراء خارجیة المنظمة 



بهـذا الــدور  ةمعنیـ لمنظمـة متخصصــة، بإنشـاء واستضـافة جمهوریـة مصــر العربیـة 2009
  :تدریب وتأهیل وصقل قدرات المرأة في إطار منظمة المؤتمر اإلسالميبما في ذلك  السامي

  :تقـرر 
 الفصل األول

 حكام عامةأ
 

 فالتعری

 )1( المادة

  :تكـون للتسمیات التالیة أینما وردت في هـذا النظام الداللة الواردة قرین كل منها
 .اإلسالمي المؤتمرمنظمة تنمیة المرأة في الدول األعضاء بمنظمة / المنظمة .1

 المؤتمر مجلس منظمة تنمیة المرأة في الدول األعضاء بمنظمة/ المجلس .2

 .اإلسالمي

 األعضاء الدول األعضاء في منظمة تنمیة المرأة في الدول/ الدول األعضاء .3

  .بمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 

  )2(المادة 

ة تنمیـة منظمـ(ینشأ في إطـار منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي منظمـة متخصصـة تسـمى 
ـــدول األعضـــاء بمنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي ـــة المـــرأة، )المـــرأة فـــي ال ، تعنـــى بتنمی

والنهوض بدورها في الدول األعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خـالل 
آلیــات متنوعــة، مــن بینهــا، التــدریب والتعلــیم والتأهیــل، وبمــا یتفــق والمبــادئ والقــیم 

  .اإلسالمیة
 



 :یةالصفة القانون

  )3( المادة
هي منظمة دولیة متخصصة ذات شخصیة اعتباریة، تعمل في إطار منظمة المؤتمر 

  .اإلسالمي، وتسعى لتنفیذ قراراتها وتوصیاتها في مجال عملها

  :المقـر
  )4( المادة

تكون القاهـرة، عاصمة جمهوریـة مصـر العربیـة، مقـرًا للمنظمـة، وتكفـل دولـة المقـر 
للمنظمة ولمندوبي الـدول األعضاء وموظفي المنظمـة، علـى  االمتیـازات والحصـانات

  .النحو الـذي یتم النص علیه في اتفاقیة المقر، كما توفر المقر الدائم لها
  :أھداف المنظمة

  )5( المادة
وتخــتص بكــل مــا یلــزم لتحقیــق أهــدافها، وعلــى . تهـــدف المنظمــة إلـــى تنمیــة المــرأة

  :األخص
انة حقـــوق المـــرأة المســـلمة، وبالخصـــوص فـــي إبـــراز دور اإلســـالم فـــي صـــی  - 1

  .المحافل الدولیة التي تشارك فیها المنظمة
ـــذ سیاســـات وتوجهـــات   - 2 ـــرامج والمشـــروعات الالزمـــة لتنفی وضـــع الخطـــط والب

ومقـــررات منظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي فـــي مجـــاالت تنمیـــة المـــرأة ورعایتهـــا 
  .وتأهیلها في مجتمعات الدول األعضاء

رات والندوات وورش العمل والملتقیات في مجاالت تنمیة المرأة، تنظیم المؤتم  - 3
 .في الدول األعضاء

عقد الدورات والبرامج التدریبیة الهادفة إلـى تعزیـز وبنـاء القـدرات والمهـارات   - 4
والكفاءات فـي مجـال تنمیـة المـرأة وتمكینهـا لالضـطالع برسـالتها فـي األسـرة 

 .والمجتمع



لوطنیة في الدول األعضاء لتنمیة الموارد البشریة في مساندة ودعم الجهود ا  - 5
 .مجال تنمیة المرأة

ــ  - 6 ــات ته ــى تعزیــز دور المـــتنظــیم فعالی ــة فــي ـدف إل رأة وضــمان حقوقهــا كامل
مجتمعــات الــدول األعضـــاء، بمــا یتفـــق ومیثــاق ومقـــررات منظمــة المـــؤتمر 

 .اإلسالمي
 .إجراء دراسات لتعزیز دور المرأة في الدول األعضاء  - 7
تفعیل حقوق المرأة المنصوص علیها في المیثاق من خالل العمل على إزالة   - 8

 .القیود التي ال تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع
 .اقتراح وسائل وأسالیب مساندة المجتمع للمرأة  - 9

ــ  -10 دول األعضــاء مــن التعــرف علــى الخبــرات إنشــاء شــبكة معلومــات لتمكــین ال
ي ذلــك مــن خــالل التعــاون مــع منظمــات ـرأة بمــا فـــوالممارســات بشــأن المــ

 .المجتمع المدني
  :العضویة
  )6( المادة
یفــتح بــاب العضــویة بصــفة اختیاریــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة المــؤتمر   - 1

 .اإلسالمي
ي أن تطلـب الحصـول علـى یجوز للدول المراقبة في منظمة المؤتمر اإلسالم  - 2

صــفة مراقـــب فـــي المنظمـــة، وذلـــك دون المســـاس بحـــق الـــدول والمنظمـــات 
الدولیــة التــي ســوف تصــبح أعضــاء مــراقبین فــي منظمــة المــؤتمر اإلســالمي 

  .وفقًا لمیثاق المنظمة
  .وال، یقتصر حق التصویت على الدول أعضاء المنظمة فقطـوفي جمیع األح  - 3

 الفصل الثاني

  :واردــالم
  )7( المادة

  :تتكون موارد المنظمة من



مســاهمات الــدول األعضــاء فــي هــذه المنظمــة بحســب حصصــها المعتمــدة،   *
والتي تحدد طبقًا لنسبة مساهمة كل دولة في میزانیة األمانة العامة لمنظمـة 

  .المؤتمر اإلسالمي، ما لم یقرر المجلس خالف ذلك
المنظمـات الدولیـة واإلقلیمیـة المعونات والهبات والمـنح المقدمـة مـن الـدول و   *

 .وغیر الحكومیة بشرط قبول المجلس لها

 .ات في مجاالت عملهاـه من خدمـل ما تقدمـمقاب تحصل علیهاوارد التي ـالم  *

ال تتحمل منظمة المؤتمر اإلسالمي أو الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي مـن غیـر 
  .التزامات تجاه المنظمة األعضاء بمنظمة تنمیة المرأة، أیة مبالغ أو

 
 الفصل الثالث

 :أجھزة المنظمة

  :المجلس
  )8( المادة

یتكــون مــن الــوزراء المعنیــین بشــؤون المــرأة أو مــن یقــوم مقــامهم فــي الــدول  .1
األعضــاء ویترأســه الــوزیر المعنــي بشــؤون المــرأة فــي الدولــة التــي تستضــیف 

وز دعـوة المجلـس وینعقد المجلس بصورة دوریة مرة كل سنتین، ویجـ. االجتماع
ً علـى طلـب إحــدى الــدول األعضـاء وموافقـة ثلـث  لالنعقاد فـي دورة طــارئة بنـاء

  .أعضائه
  .یعتمد المجلس في أول اجتماع له طرق عمله وقواعده اإلجرائیة .2

  )9( المادة
یحدد المجلس السیاسات العامة للمنظمة ویقـر البـرامج والخطـط التنفیذیـة ومجـاالت 

شاطاتها ویعرف بالمنظمة فـي المحافـل الدولیـة ویعـین المـدیر المساهمة في تمویل ن
ویتولى المجلس إصدار اللوائح التنظیمیة واإلداریة وتنظیم شؤون المـوارد . التنفیذي

  .البشریة والمالیة والمیزانیة السنویة
 



 :المدیر التنفیذي

  )10( المادة
عضاء في المنظمة یقوم المجلس بتعیین المدیر التنفیذي من بین مرشحي الدول األ

ســنوات قابلــة للتجدیــد مــرة واحــدة، ویخــتص المــدیر التنفیــذي بــإدارة شــؤون  4لمــدة 
المنظمة من خالل تنفیذ ومتابعة سیاسات وقرارات المجلـس وتنفیـذ البـرامج والخطـط 

  .والمشروعات التي یعتمدها
 

 الفصل الرابع

 أحكام ختامیة

  )11( المادة
مل منظمة المؤتمر اإلسالمي في كل ما لم یرد تطبق أحكام ونصوص میثاق ونظم ع

به نص في هذا النظام أو فـي اللـوائح التنظیمیـة واإلداریـة أو فـي نظـم إدارة المـوارد 
  .البشریة أو المالیة التي یقرها المجلس

  :التصدیق
  )12( المادة

عتمد هـذا النظـام مـن قبل مجلس وزراء الخارجیة بمنظمة المؤتمر اإلسالمي ثم  .1 ُ ی
 ُ   .عرض على الـدول األعضاء للتوقیع والتصدیقی

تــودع وثــائق التصــدیق علــى هــذا النظــام لــدى األمانــة العامــة لمنظمــة المــؤتمر  .2
اإلسالمي ویدخل النظام األساسي حیز التنفیذ في الیوم الذي یلي تصدیق خمسة 

 .دولة من الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي) 15(عشر 
 

 

  :التعدیل
  )13( المادة



ً على طلب دولة  ینظر المجلس في اقتراح تعدیل النظام األساسي للمنظمة وذلك بناء
ّ عـرض علـى أیٌ ذي ـرح الــدول األعضـاء علـى المقتــعضو شـریطة موافقـة ثلثـي الـ ل و
  .ارجیة منظمة المؤتمر اإلسالمي إلقرارهـاجتماع تالٍ لمجلس وزراء خ

  :االنسحاب
  )14( المادة

لــدول األعضــاء أن تنســحب مــن المنظمــة بإشــعار یوجــه یحــق ألیــة دولــة مــن ا .1
  .للمدیر التنفیذي  قبل سنة من انسحابها وتبلغ به جمیع الدول األعضاء

طالبــة االنســحاب أداء التزاماتهــا المالیــة حتــى نهایــة الســنة  ةیتعــین علــى الدولــ .2
المالیة التي قدمت خـاللها طلب االنسحاب، كما تـؤدي للمنظمة ما قد یكون فـي 

  .متها من مستحقات مالیة أخرىذ
 :لغات العمل

  )15( المادة
لغات العمل بالمنظمة هي العربیة واإلنجلیزیـة والفرنسـیة، وهـي نفسـها لغـات تحریـر 

  .القانونیة هذا النظام ولجمیعها ذات الحجیة
 


