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   قره املؤتمر يف جلستهأالنظام األساسي للمؤتمر اإلسالمي العام الذي 
  الرابعة عشرة  العامة

  
   هجرية ١٣٥٠شعبان  ٦املنعقدة يوم الثالثاء يف 

  ١٩٣١ديسمبر / كانون األول  ١٥و
   
  

  :املادة األوىل
  تكوين املؤتمر واسمهيف 

  " .املؤتمر اإلسالمي العام"يعقد مؤتمر دوري عام جلميع املسلمين يف بقاع األرض يسمى 
   

  : املادة الثانية
  :يف غاية املؤتمر

بث التعاون بين املسلمين على اختالف مواطنهم ومذاهبهم ونشر الثقافة والفضائل     .أ
  . اإلسالمية وإذكاء روح األخوة اإلسالمية العامة

  . حماية املصالح اإلسالمية وصيانة املقدسات والبقاع املشرفة، من كل تدخل. ب
  . مقاومة املساعي واحلمالت التبشيرية بين املسلمين   .ج
إنشاء جامعات ومعاهد علمية تعمل على توحيد الثقافة اإلسالمية وتعليم اللغة العربية . د

  ". جامعة املسجد األقصى"ويبدأ بإنشاء جامعة يف بيت املقدس تسمى . للناشئة اإلسالمية
  . النظر يف الشؤون اإلسالمية األخرى التي تهم املسلمين .هـ
   

  : املادة الثالثة
  : يف تأليف املؤتمر

  : يؤلف املؤتمر يف دورته املقبلة من     
  .الذين حضروا دورته األوىل. أ 

كانوا أو ممثلين لهيئات  الذين تدعوهم اللجنة التنفيذية للدورات اآلتية ويحضرونها، أفراداً. ب
  . إسالمية 

  .الذين قرر املؤتمر قبولهم من املسلمين أيام انعقاده . ج
   

  : املادة الرابعة
نه قام أمل يحضر جلساته متى ثبت له ولو فيه  أن يقرر اعتبار أي شخص عضواًللمؤتمر 

  .بخدمات جليلة للمسلمين، أدبية كانت أو مادية
   

  : املادة اخلامسة
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  :يف انعقاد املؤتمر 
وللجنة التنفيذية بموافقة ثالثة أرباعها أن تدعو إىل . يعقد املؤتمر دورته كل سنتين مرة

  . دة إذا طرأت أسباب خطيرةانعقاده خالل هذه امل
   

  : املادة السادسة
  :يف مركز أعمال املؤتمر 

وكل مؤتمر . وللمؤتمر أن يختار مركزاً آخر ألعماله .مركز أعمال املؤتمر مدينة بيت املقدس
  .أما مكان االنعقاد االستثنائي فتعينه اللجنة التنفيذية. يقرر مكان انعقاد الدورة التالية

   
  : املادة السابعة

  :يف إدارة املؤتمر ومكتبه 
وأربعة مراقبين وأربعة  سيدير املؤتمر أثناء انعقاده مكتب مؤلف من رئيس وأربعة وكالء رئي

  . لالئحة الداخلية أمناء سر ينتخبهم املؤتمر وفقاً
   

  : املادة الثامنة
  :يف جلان املؤتمر

حاجة إليها لدرس املشروعات وتقديم تقارير يؤلف املؤتمر أثناء انعقاده اللجان التي يرى 
  . عنها

   
  : املادة التاسعة

  :يف تكوين اللجنة التنفيذية 
تنفيذية مؤلفة من خمسة وعشرين عضواً يمثلون   ينتخب املؤتمر من بين أعضائه جلنة

  : ويكون اختصاصها ما يأتي. الشعوب اإلسالمية بقدر اإلمكان
  .واإلشراف على أعمال جلانه ومكاتبهتنفيذ قرارات املؤتمر . أ 

  . تهيئة الوسائل النعقاد دورة املؤتمر التالية وحتديد موضوعاتها. ب
لغايات  حتقيقاً إليها تأسيس جلان فرعية يف خمتلف األقطار اإلسالمية وإيفاد الوفود. ج 

  . املؤتمر
وجلساتها وماليتها وعلى اللجنة التنفيذية أن تضع الئحة داخلية تسير عليها يف أعمالها 

  . تعرضها على املؤتمر يف الدورة التالية
   

  :املادة العاشرة
  :يف تكوين املكتب 

من سبعة أعضاء يكون من بينهم أمين  مؤلفاً تنتخب اللجنة التنفيذية من أعضاء املؤتمر مكتباً
  : سر عام ومساعد له وأمين مال ويكون اختصاصه

  .تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية   .أ 
ويختص أمين السر العام بتنظيم اجتماعات املكتب . إدارة األعمال الكتابية واحلسابية. ب

  .واملكتب بمجموعه مسؤول عن أعماله أمام اللجنة التنفيذية. وتنفيذ مقرراته
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  : املادة احلادية عشرة
  . هارئيس املؤتمر يرأس اللجنة التنفيذية أثناء انعقاد

   
  : املادة الثانية عشرة 

يستمر عمل اللجنة التنفيذية واملكتب إىل أن ينتخب املؤتمر يف دورته التالية، جلنة تنفيذية 
  . ويجوز إعادة انتخاب كل أو بعض أعضاء اللجنة أو املكتب. جديداً  جديدة وهي تنتخب مكتباً

  . ا وأعمالها ومقترحاتهاوعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم للمؤتمر تقارير عن ماليته
   

  : املادة الثالثة عشرة
  :يف مالية املؤتمر 

  . تتكون مالية املؤتمر من االشتراكات والتبرعات واملوارد األخرى
   

  : املادة الرابعة عشرة
  :يف احلسابات 

 أمين املال مسؤول عن مال املؤتمر وحساباته ومعامالته املالية التي يجب أن تفحص سنوياً 
  . من قبل فاحص حسابات قانوين

   
  : املادة اخلامسة عشرة

جميع األموال التي ترد إىل املؤتمر باسم أي عضو من أعضائه أو جلنة يجب تسليمها ألمين 
  . لقرارات اللجنة التنفيذية وقرارات املؤتمر وال يجوز التصرف فيها إال برأي املكتب طبقاً. املال

وال . رف التي يعينها املكتب باسم املؤتمر اإلسالمي العاموتوضع أموال املؤتمر يف املصا
  . يسحب شئ منها إال بإمضاء عضوين من املكتب أحدهما أمين املال

   
  : املادة السادسة عشرة

للمؤتمر أن يقرر بأكثرية الثلثين من احلاضرين فصل أي عضو من أعضائه إذا ثبت أنه ارتكب 
ا بشخصه أو إموللمتهم حق الدفاع عن نفسه . حباطهجريمة الدس على املؤتمر أو العمل إل

  . بوكيل عنه
   

  : املادة السابعة عشرة
ال يعدل هذا القانون إال بقرار من املؤتمر يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه احلاضرين على األقل 

  .بشرط أن يعرض التعديل وأسبابه على أعضاء املؤتمر قبل البحث فيه بيومين على األقل
  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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