
 يثاق األمم المتحدة م

   ١٩٤٥يونيه / حزيران ٢٦صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 

  مذكرة تمهيدية : أوال

في سان فرانسيسكو ف#ي خت#ام م#ؤتمر األم#م  ١٩٤٥يونيه / حزيران ٢٦وقع ميثاق األمم المتحدة في 
ويعتب##ر . ١٩٤٥أكت##وبر /تش##رين األول ٢٤المتح##دة الخ##اص بنظ##ام الهيئ##ة الدولي##ة وأص##بح ناف##ذا ف##ي 
  . النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق

التع##ديالت الت##ي أدخل##ت عل##ى  ١٩٦٣ديس##مبر /ك##انون األول ١٧ وق##د اعتم##دت الجمعي##ة العام##ة ف##ي
كم###ا . ١٩٦٥أغس###طس /آب ٣١م###ن الميث###اق، والت###ي أص###بحت ناف###ذة ف###ي  ٦١و  ٢٧و  ٢٣الم###واد 

التع#ديالت الت#ي أدخل#ت عل#ى الم##ادة  ١٩٦٥ديس##مبر /ك#انون األول ٢٠اعتم#دت الجمعي#ة العام#ة ف#ي 
  . ١٩٦٨يونيه / حزيران ١٢وأصبحت نافذة في  ١٠٩

بزيادة عدد أعضاء مجلس األمن من أح#د عش#ر عض#وا إل#ى خمس#ة عش#ر  ٢٣ويقضي تعديل المادة 
المعدل##ة عل##ى أن تص##در ق##رارات مجل##س األم##ن ف##ي المس##ائل اإلجرائي##ة  ٢٧وت##نص الم##ادة . عض##وا

، وفي كافة المسائل األخرى بموافقة أص#وات )سبعة في السابق(بموافقة أصوات تسعة من أعضائه 
يك##ون م##ن بينه##ا أص##وات أعض##اء مجل##س األم##ن ال##دائمين ) س##بعة ف##ي الس##ابق(ئه تس##عة م##ن أعض##ا

  . الخمسة

، بزي##ادة ع##دد أعض##اء ١٩٦٥أغس##طس /آب ٣١، ال##ذي أص##بح ناف##ذا ف##ي ٦١ويقض##ي تع##ديل الم##ادة 
ويقض##ي . المجل##س االقتص##ادي واالجتم##اعي م##ن ثماني##ة عش##ر عض##وا إل##ى س##بعة وعش##رين عض##وا

، بزي#ادة ع#دد أعض#اء ١٩٧٣س#بتمبر /أيل#ول ٢٤الذي أصبح ناف#ذا ف#ي التعديل الالحق للمادة نفسها، 
  . المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا

المتعلق بالفقرة األولى من تل#ك الم#ادة بج#واز عق#د م#ؤتمر ع#ام ألعض#اء  ١٠٩ويقضي تعديل المادة 
ددهما الجمعي#ة العام#ة بأغلبي#ة األمم المتحدة إلعادة النظر في الميثاق في الزمان والمك#ان الل#ذين تح#

أما الفقرة الثالثة م#ن ). سبعة في السابق(ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس األمن 
التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا الم#ؤتمر خ#الل ال#دورة العادي#ة  ١٠٩المادة 

موافق#ة س#بعة "ألص#لية وذل#ك بالنس#بة إلش#ارتها إل#ى العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها ا
إذ سبق للجمعية العامة ومجلس األمن أن اتخ#ذا إج#راء بش#أن ه#ذه الفق#رة " من أعضاء مجلس األمن

  . ١٩٥٥في الدورة العادية العاشرة عام 

  

  

  



  الديباجة 

  نحن شعوب األمم المتحدة 

الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت عل#ى  وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت
اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا ب#الحقوق األساس#ية لإلنس#ان 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حق#وق متس#اوية، وأن نب#ين 

واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاه#دات وغيره#ا م#ن األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة 
  مصادر القانون الدولي، 

وفي سبيل ه#ذه .وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح
  : الغايات اعتزمنا

فظ بالس#لم أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سالم وحسن جوار، وأن نض#م قوان#ا ك#ي نح#ت
واألمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط الالزمة له#ا أال تس#تخدم الق#وة المس#لحة 
في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم األداة الدولية في ترقية الشؤون االقتص#ادية واالجتماعي#ة 

  للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه األغراض، 

ا فإن حكوماتنا المختلف#ة عل#ى ي#د من#دوبيها المجتمع#ين ف#ي مدين#ة س#ان فرانسيس#كو ال#ذين ق#دموا ولهذ
وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتض#ت ميث#اق األم#م المتح#دة ه#ذا، وأنش#أت بمقتض#اه هيئ#ة 

  ". األمم المتحدة"دولية تسمى 

  في مقاصد الهيئة ومبادئها : الفصل األول

   ١المادة 

  : مقاصـد األمـم المتحدة هي

حف##ظ الس##لم واألم##ن ال##دولي، وتحقيق##ا له##ذه الغاي##ة تتخ##ذ الهيئ##ة الت##دابير المش##تركة الفعال##ة لمن##ع  -١
األس##باب الت##ي ته##دد الس##لم وإلزالته##ا، وتقم##ع أعم##ال الع##دوان وغيره##ا م##ن وج##وه اإلخ##الل بالس##لم، 

ال#دولي، لح##ل المنازع##ات الدولي#ة الت##ي ق##د وتت#ذرع بالوس##ائل الس#لمية، وفق##ا لمب##ادئ الع#دل والق##انون 
  . تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتس#وية ف#ي الحق#وق ب#ين  -٢
 الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزي#ز الس#لم

  . العام

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الص#بغة االقتص#ادية واالجتماعي#ة والثقافي#ة  -٣
واإلنسانية وعلى تعزي#ز احت#رام حق#وق اإلنس#ان والحري#ات األساس#ية للن#اس جميع#ا والتش#جيع عل#ى 

  . والنساءذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال 



  . جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة -٤

   ٢المادة 

  : تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة األولى وفقا للمبادئ اآلتية

    .تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها -١

لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتب#ة عل#ى ص#فة العض#وية يقوم#ون  -٢
  . بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق في حسن نية 

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يجع#ل الس#لم واألم#ن  -٣
  . عرضة للخطروالعدل الدولي 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في عالق#اتهم الدولي#ة ع#ن التهدي#د باس#تعمال الق#وة أو اس#تخدامها ض#د  -٤
األم#م "سالمة األراض#ي أو االس#تقالل السياس#ي ألي#ة دول#ة أو عل#ى أي وج#ه آخ#ر ال يتف#ق ومقاص#د 

  ". المتحدة

ف#ي أي عم#ل تتخ#ذه وف#ق " تح#دةاألم#م الم"يقدم جميع األعضاء كل ما في وسعهم م#ن ع#ون إل#ى  -٥
هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم المتحدة إزاءها عمال من أعم#ال المن#ع أو 

  . القمع

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير األعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتض#يه ض#رورة  -٦
أن تت#دخل ف#ي الش#ؤون " لألمم المتح#دة"ميثاق ما يسوغ ليس في هذا ال. ٧ .واألمن الدولي حفظ السلم 

لدولة ما، ول#يس في#ه م#ا يقتض#ي األعض#اء أن يعرض#وا مث#ل  التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القم#ع ال#واردة ف#ي  هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن 

    .الفصل السابع

  فـي العضوية : يالفصل الثان

   ٣المادة 

األعضاء االصليون لألمم المتحدة هـم الدول الت#ي اش#تركت ف#ي م#ؤتمر األم#م المتح#دة لوض#ع نظ#ام 
، ١١٠الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبق#ا للم#ادة 

ين#اير س#نة /ادر ف#ي أول ك#انون الث#انيوكذلك الدول التي وقعت من قب#ل تص#ريح األم#م المتح#دة الص#
  . ، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه١٩٤٢

   ٤المادة 



مباح#ة لجمي#ع ال#دول األخ#رى المحب#ة للس#الم، والت#ي تأخ#ذ نفس#ها " األم#م المتح#دة"العضوية في   -١
م##ات بااللتزام#ات الت##ي يتض#منها ه##ذا الميث#اق، والت##ي ت#رى الهيئ##ة أنه#ا ق##ادرة عل#ى تنفي##ذ ه#ذه االلتزا

  . وراغبة فيه 

ي#تم بق#رار م#ن الجمعي#ة العام#ة بن#اء " األم#م المتح#دة"قبول أية دولة من ه#ذه ال#دول ف#ي عض#وية  -٢
  . على توصية مجلس األمن 

   ٥المادة 

يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس األم#ن قبل#ه عم#ال م#ن أعم#ال المن#ع أو القم#ع، 
مجلس األمن، ولمجل#س األم#ن  عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية 

  . أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا

   ٦المادة 

ف##ي انته##اك مب##ادئ الميث##اق ج##از للجمعي##ة العام##ة أن " المتح##دةاألم##م "إذا أمع##ن عض##و م##ن أعض##اء 
  تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس األمن 

  في فروع الهيئة : الفصل الثالث

   ٧المادة 

  : تنشأ الهيئات اآلتية فروعا رئيسية لألمم المتحدة -١

  جمعيـة عـامة،  •

  مجلـس أمـن،  •

  مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،  •

  مجلـس وصـاية،  •

  محكمـة عـدل دوليـة،         ·

  . أمانة عامة •

  . يجوز أن ينشأ وفقا ألحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى   -٢

   ٨المادة 

قيودا تحد بها جواز اختيار الرج#ال والنس#اء لالش#تراك بأي#ة ص#فة وعل#ى " األمم المتحدة"ال تفرض 
  . وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية

    



  في الجمعيـة العـامة : الفصل الرابع

  تأليفهـا 

   ٩المادة 

  ". األمم المتحدة"تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء  -١

ف##ي وظ##ائف . ال يج##وز أن يك##ون للعض##و الواح##د أكث##ر م##ن خمس##ة من##دوبين ف##ي الجمعي##ة العام##ة -٢
  الجمعية وسلطاتها 

   ١٠المادة 

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتص#ل بس#لطات ف#رع م#ن 
أن  ١٢ا ن#ص علي#ه ف#ي الم#ادة كم#ا أن له#ا ف#ي م#ا ع#دا م#. الفروع المنص#وص عليه#ا في#ه أو وظائف#ه

  . توصي أعضاء الهيئة أو مجلس األمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل واألمور

   ١١المادة 

للجمعية العامة أن تنظر في المب#ادئ العام#ة للتع#اون ف#ي حف#ظ الس#لم واألم#ن ال#دولي وي#دخل ف#ي  -١
لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ  ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السالح وتنظيم التسليح، كما أن

  . إلى األعضاء أو إلى مجلس األمن أو إلى كليهما

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحف#ظ الس#لم واألم#ن ال#دولي يرفعه#ا إليه#ا أي  -٢
ومجلس األمن أو دول#ة ليس#ت م#ن أعض#ائها وفق#ا ألحك#ام الفق#رة " األمم المتحدة"عضو من أعضاء 
ياتها بص#دد أن تق#دم توص# -فيما عدا ما ت#نص علي#ه الم#ادة الثاني#ة عش#رة-، ولها ٣٥الثانية من المادة 

وك#ل مس#ألة مم#ا تق#دم . هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجل#س األم#ن أو لكليهم#ا مع#ا
ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعي#ة العام#ة عل#ى مجل#س األم#ن 

  . قبل بحثها أو بعده

األح##وال الت##ي يحتم##ل أن تع##رض الس##لم للجمعي##ة العام##ة أن تس##ترعي نظ##ر مجل##س األم##ن إل##ى  -٣
  . واألمن الدولي للخطر

  . ال تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة -٤

   ١٢المادة 

عندما يباشر مجلس األمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رس#مت ف#ي الميث#اق، فل#يس  -١
ي#ة توص#ية ف#ي ش#أن ه#ذا الن#زاع أو الموق#ف إال إذا طل#ب ذل#ك منه#ا مجل#س للجمعية العامة أن تق#دم أ

  . األمن



الجمعية العام#ة ف#ي ك#ل دور م#ن أدوار انعقاده#ا بك#ل  -بموافقة مجلس األمن-يخطر األمين العام  -٢
المسائل المتصلة بحفظ السلم واألمن الدولي التي تكون محل نظر مجل#س األم#ن، ك#ذلك يخطره#ا أو 

إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس األمن م#ن " األمم المتحدة" يخطر أعضاء
  . نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها

   ١٣المادة 

    : تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد -١

  ن الدولي وتدوينه، إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانو -أ 

إنم##اء التع##اون ال##دولي ف##ي المي##ادين االقتص##ادية واالجتماعي##ة والثقافي##ة والتعليمي##ة والص##حية،  -ب 
واإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كاف#ة ب#ال تميي#ز بي#نهم ف#ي الج#نس أو 

  . اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

معي##ة العام##ة ووظائفه##ا وس##لطاتها األخ##رى فيم##ا يخ##تص بالمس##ائل ال##واردة ف##ي الفق##رة تبع##ات الج -٢
  . مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق) ب(السابقة 

   ١٤المادة 

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ الت#دابير لتس#وية أي موق#ف، 
وية سلمية متى رأت أن هذا الموقف ق#د يض#ر بالرفاهي#ة العام#ة أو يعك#ر ص#فو مهما يكن منشؤه، تس

العالقات الودية بين األمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة 
  . لمقاصد األمم المتحدة ومبادئها

   ١٥المادة 

لس األمن وتنظر فيه#ا، وتتض#من ه#ذه تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مج -١
  . التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس األمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم واألمن الدولي

  . تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع األخرى لألمم المتحدة وتنظر فيها -٢

   ١٦المادة 

مقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر ف#ي م#ا تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها ب
يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة عل#ى اتفاق#ات الوص#اية بش#أن المواق#ع الت#ي 

  . تعتبر أنها مواقع استراتيجية

   ١٧المادة 

  . تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها -١



  . ة حسب األنصبة التي تقررها الجمعية العامةيتحمل األعضاء نفقات الهيئ -٢

تنظ##ر الجمعي##ة العام##ة ف##ي أي##ة ترتيب##ات مالي##ة أو متعلق##ة بالميزاني##ة م##ع الوك##االت المتخصص##ة  -٣
، وتصدق عليها وتدرس الميزانيات اإلدارية لتلك الوكاالت لكي تق#دم له#ا ٥٧المشار إليها في المادة 

  . توصياتها

  التصـويت 

   ١٨المادة 

  . صوت واحد في الجمعية العامة" األمم المتحدة"يكون لكل عضو في  -١

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المشتركين  -٢
التوص##يات الخاص##ة بحف##ظ الس##لم واألم##ن ال##دولي، وانتخ##اب : وتش##مل ه##ذه المس##ائل. ف##ي التص##ويت

أعضاء مجلس األمن غير الدائمين، وانتخ#اب أعض#اء المجل#س االقتص#ادي واالجتم#اعي، وانتخ#اب 
األم#م "، وقبول أعضاء جدد في ٨٦من المادة ) ج(اء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة األولى أعض

ووق##ف األعض##اء ع##ن مباش##رة حق##وق العض##وية والتمت##ع بمزاياه##ا، وفص##ل األعض##اء، " المتح##دة
  . والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية

ويدخل ف#ي ذل#ك تحدي#د طوائ#ف المس#ائل اإلض#افية الت#ي تتطل#ب - القرارات في المسائل األخرى -٣
  . تصدر بأغلبية األعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت -في إقرارها أغلبية الثلثين

   ١٩المادة 

ال يكون لعضو األمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية ف#ي الهيئ#ة ح#ق التص#ويت ف#ي 
ن المتأخر عليه مساويا لقيمة االشتراكات المستحقة عليه في الس#نتين الك#املتين الجمعية العامة إذا كا

السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح له#ذا العض#و بالتص#ويت إذا اقتنع#ت ب#أن 
  . عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للعضو بها

  اإلجـراءات 

   ٢٠المادة 

دوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد س#نوية خاص#ة بحس#ب م#ا ت#دعو إلي#ه تجتمع الجمعية العامة في أ
ويق#وم بال#دعوة إل#ى أدوار االنعق#اد الخاص#ة األم#ين الع#ام بن#اء عل#ى طل#ب مجل#س األم#ن أو . الحاجة

  ". األمم المتحدة"أغلبية أعضاء 

   ٢١المادة 

  . ادتضع الجمعية العامة الئحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعق



   ٢٢المادة 

  . للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها

  في مجلـس األمـن : الفصل الخامس

  تأليفـه 

   ٢٣المادة 

مجل##س األم##ن م##ن خمس##ة عش##ر عض##وا م##ن األم##م المتح##دة، وتك##ون جمهوري##ة الص##ين،  يت##ألف -١
لس#وفياتية، والمملك#ة المتح#دة لبريطاني#ا العظم#ى وأيرلن#دا وفرنسا، واتحاد الجمهوريات االشتراكية ا

وتنتخ#ب الجمعي#ة العام#ة عش#رة أعض#اء . الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية أعضاء دائمين فيه
ويراع#ى ف#ي ذل#ك بوج#ه خ#اص . آخرين من األمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائم#ين ف#ي المجل#س

المتح#دة ف#ي حف#ظ الس#لم واألم#ن ال#دولي وف#ي مقاص#د الهيئ#ة وقبل كل ش#يء مس#اهمة أعض#اء األم#م 
  . األخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل

ينتخب أعضاء مجلس األمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخ#اب لألعض#اء غي#ر  -٢
الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس األمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عش#ر عض#وا، يخت#ار 
اثنان من األعضاء األربعة اإلضافيين لم#دة س#نة واح#دة والعض#و ال#ذي انته#ت مدت#ه ال يج#وز إع#ادة 

  . خابه على الفورانت

  . يكون لكل عضو في مجلس األمن مندوب واحد -٣

  الوظائف والسلطـات 

   ٢٤المادة 

س#ريعا فع#اال، يعه#د أعض#اء تل#ك الهيئ#ة " األم#م المتح#دة"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به  -١
أن ه##ذا إل##ى مجل##س األم##ن بالتبع##ات الرئيس##ية ف##ي أم##ر حف##ظ الس##لم واألم##ن ال##دولي ويوافق##ون عل##ى 

  . المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

  " األمم المتحدة"يعمل مجلس األمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد  -٢

ومبادئه##ا والس##لطات الخاص##ة المخول##ة لمجل##س األم##ن لتمكين##ه م##ن القي##ام به##ذه الواجب##ات مبين##ة ف##ي 
  . والثامن والثاني عشر الفصول السادس والسابع

يرفع مجلس األمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعي#ة العام#ة لتنظ#ر  -٣
  . فيها

   ٢٥المادة 



  . بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" األمم المتحدة"يتعهد أعضاء 

   ٢٦المادة 

دهما بأق#ل تحوي#ل لم#وارد الع#الم اإلنس#انية واالقتص#ادية رغبة في إقامة السلم واألمن ال#دولي وتوطي#
إلى ناحية التسليح، يكون مجلس األمن مسؤوال بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها ف#ي الم#ادة 

  . لوضع منهاج لتنظيم التسليح" األمم المتحدة"عن وضع خطط تعرض على أعضاء  ٤٧

  في التصويت 

   ٢٧المادة 

  . أعضاء مجلس األمن صوت واحد يكون لكل عضو من -١

  . تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه -٢

تص##در ق##رارات مجل##س األم##ن ف##ي المس##ائل األخ##رى كاف##ة بموافق##ة أص##وات تس##عة م##ن أعض##ائه  -٣
يكون من بينها أصوات األعض#اء ال#دائمين متفق#ة، بش#رط أن#ه ف#ي الق#رارات المتخ#ذة تطبيق#ا ألحك#ام 

  . يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت ٥٢من المادة  ٣الفصل السادس والفقرة 

  في اإلجـراءات 

   ٢٨المادة 

ينظم مجلس األمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغ#رض يمث#ل ك#ل عض#و م#ن  -١
  . أعضائه تمثيال دائما في مقر الهيئة

بأحد رج#ال  -إذا شاء ذلك-يعقد مجلس األمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه  -٢
  . حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة

  . لمجلس األمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله -٣

   ٢٩المادة 

  . لمجلس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفه

   ٣٠المادة 

  . يضع مجلس األمن الئحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه

   ٣١المادة 



من غير أعضاء مجلس األمن أن يشترك بدون تصويت ف#ي " األمم المتحدة"لكل عضو من أعضاء 
مناقش##ة أي##ة مس##ألة تع##رض عل##ى مجل##س األم##ن إذا رأى المجل##س أن مص##الح ه##ذا العض##و تت##أثر به##ا 

  . بوجه خاص

   ٣٢المادة 

ض#وا ف#ي ليس بعضو في مجل#س األم#ن، وأي#ة دول#ة ليس#ت ع" األمم المتحدة"كل عضو من أعضاء 
إذا ك##ان أيهم##ا طرف##ا ف##ي ن##زاع مع##روض عل##ى مجل##س األم##ن لبحث##ه ي##دعى إل##ى " األم##م المتح##دة"

االشتراك في المناقشات المتعلق#ة به#ذا الن#زاع دون أن يك#ون ل#ه ح#ق ف#ي التص#ويت، ويض#ع مجل#س 
  ". األمم المتحدة"األمن الشروط التي يراها عادلة الشتراك الدولة التي ليست من أعضاء 

  في حل المنازعات حال سلميا : السادس الفصل

   ٣٣المادة 

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدولي للخط#ر أن  -١
يلتمس##وا حل##ه ب##ادئ ذي ب##دء بطري##ق المفاوض##ة والتحقي##ق والوس##اطة والتوفي##ق والتحك##يم والتس##وية 

مات اإلقليمية أو غيرها من الوس#ائل الس#لمية الت#ي يق#ع القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكاالت والتنظي
  . عليها اختيارها

وي#دعو مجل#س األم#ن أط#راف الن#زاع إل#ى أن يس#ووا م#ا بي#نهم م#ن الن#زاع بتل#ك الط##رق إذا رأى  -٢
  . ضرورة ذلك

   ٣٤المادة 

لمجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إل#ى احتك#اك دول#ي أو ق#د يثي#ر نزاع#ا لك#ي 
يقرر ما إذا ك#ان اس#تمرار ه#ذا الن#زاع أو الموق#ف م#ن ش#أنه أن يع#رض للخط#ر حف#ظ الس#لم واألم#ن 

  . الدولي

   ٣٥المادة 

ل#ى أي ن#زاع أو موق#ف أن ينبه مجلس األمن أو الجمعي#ة العام#ة إ" األمم المتحدة"لكل عضو من  -١
  . من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثالثين

أن تنب##ه مجل#س األم##ن أو الجمعي##ة العام##ة إل##ى أي " األم##م المتح##دة"لك#ل دول##ة ليس##ت عض##وا ف#ي  -٢
ن##زاع تك##ون طرف##ا في##ه إذا كان##ت تقب##ل مق##دما ف##ي خص##وص ه##ذا الن##زاع التزام##ات الح##ل الس##لمي 

  . لميثاقالمنصوص عليها في هذا ا

على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العام#ة المس#ائل الت#ي تنب#ه  ١٢و  ١١تجرى أحكام المادتين  -٣
  . إليها وفقا لهذه المادة



   ٣٦المادة 

أو موق#ف  ٣٣لمجلس األمن في أية مرحلة م#ن مراح#ل ن#زاع م#ن الن#وع المش#ار إلي#ه ف#ي الم#ادة  -١
  . إلجراءات وطرق التسويةشبيه به أن يوصي بما يراه مالئما من ا

  . على مجلس األمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم -٢

على مجلس األمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه الم#ادة أن يراع#ي أيض#ا أن المنازع#ات القانوني#ة  -٣
أن يعرض##وها عل##ى محكم##ة الع##دل الدولي##ة وفق##ا ألحك##ام  -بص##فة عام##ة-يج##ب عل##ى أط##راف الن##زاع 
  . النظام األساسي لهذه المحكمة

   ٣٧المادة 

ف#ي حل#ه بالوس#ائل  ٣٣وع المش#ار إلي#ه ف#ي الم#ادة إذا أخفقت الدول التي يقوم بينه#ا ن#زاع م#ن الن# -١
  . المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس األمن

إذا رأى مجلس األمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم  -٢
راه مالئما م#ن ش#روط ح#ل أو يوصي بما ي ٣٦واألمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 

  . النزاع

   ٣٨المادة 

أن يق#دم إل#يهم توص#ياته بقص#د ح#ل الن#زاع ح#ال  -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك-لمجلس األمن 
  . ٣٧إلى  ٣٣سلميا، وذلك بدون إخالل بأحكام المواد من 

  العدوان فيما يتخذ من األعمال في حاالت تهديد السلم واإلخالل به ووقوع : الفصل السابع

   ٣٩المادة 

يقرر مجل#س األم#ن م#ا إذا ك#ان ق#د وق#ع تهدي#د للس#لم أو إخ#الل ب#ه أو ك#ان م#ا وق#ع عم#ال م#ن أعم#ال 
و  ٤١العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يج#ب اتخ#اذه م#ن الت#دابير طبق#ا ألحك#ام الم#ادتين 

  . لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه ٤٢

   ٤٠المادة 

منعا لتف#اقم الموق#ف، لمجل#س األم#ن، قب#ل أن يق#دم توص#ياته أو يتخ#ذ الت#دابير المنص#وص عليه#ا ف#ي 
، أن يدعو المتنازعين لألخذ بم#ا ي#راه ض#روريا أو مستحس#نا م#ن ت#دابير مؤقت#ة، وال تخ#ل ٣٩المادة 

س#ب لع#دم هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس األمن أن يح
  . أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه

   ٤١المادة 



لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخ#اذه م#ن الت#دابير الت#ي ال تتطل#ب اس#تخدام الق#وات المس#لحة لتنفي#ذ 
تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يك#ون م#ن بينه#ا " األمم المتحدة"قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء 

ة والالس#لكية وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدي#ة والبرقي#
  . وغيرها من وسائل المواصالت وقفا جزئيا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية

   ٤٢المادة 

ال تف#ي ب#الغرض أو ثب#ت أنه#ا ل#م  ٤١إذا رأى مجلس األمن أن التدابير المنصوص عليها ف#ي الم#ادة 
يل#زم لحف#ظ الس#لم  تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبري#ة م#ن األعم#ال م#ا

ويج##وز أن تتن##اول ه##ذه األعم##ال المظ##اهرات والحص##ر . واألم##ن ال##دولي أو إلعادت##ه إل##ى نص##ابه
  ". األمم المتحدة"والعمليات األخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء 

   ٤٣المادة 

حف##ظ الس##لم واألم##ن ال##دولي، أن ف##ي س##بيل المس##اهمة ف##ي " األم##م المتح##دة"يتعه##د جمي##ع أعض##اء  -١
يضعوا تح#ت تص#رف مجل#س األم#ن بن#اء عل#ى طلب#ه وطبق#ا التف#اق أو اتفاق#ات خاص#ة م#ا يل#زم م#ن 
الق#وات المس#لحة والمس#اعدات والتس#هيالت الض#رورية لحف#ظ الس#لم واألم#ن ال#دولي وم#ن ذل#ك ح##ق 

  . المرور

ت وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها يجب أن يحدد ذلك االتفاق أو تلك االتفاقات عدد هذه القوا -٢
  . عموما ونوع التسهيالت والمساعدات التي تقدم

تج##رى المفاوض##ة ف##ي االتف##اق أو االتفاق##ات الم##ذكورة بأس##رع م##ا يمك##ن بن##اء عل##ى طل##ب مجل##س  -٣
أو بين#ه وب#ين مجموع#ات م#ن أعض#اء " األمم المتحدة"األمن، وتبرم بين مجلس األمن وبين أعضاء 

  . ، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية"تحدةاألمم الم"

   ٤٤المادة 

إذا ق#رر مجل##س األم##ن اس##تخدام الق##وة، فإن##ه قب##ل أن يطل##ب م##ن عض##و غي##ر ممث##ل في##ه تق##ديم الق##وات 
، ينبغ#ي ل#ه أن ي#دعو ه#ذا العض#و إل#ى أن ٤٣المسلحة وفاء بااللتزامات المنصوص عليها في المادة 

شاء في الق#رارات الت#ي يص#درها فيم#ا يخ#تص باس#تخدام وح#دات م#ن ق#وات ه#ذا العض#و  يشترك إذا
  . المسلحة

   ٤٥المادة 

رغبة في تمكين األمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى األعضاء وح#دات جوي#ة 
ق##وى ه##ذه  ويح##دد مجل##س األم##ن. أهلي##ة يمك##ن اس##تخدامها ف##ورا ألعم##ال القم##ع الدولي##ة المش##تركة

الوحدات ومدى استعدادها والخطط ألعماله#ا المش#تركة، وذل#ك بمس#اعدة لجن#ة أرك#ان الح#رب وف#ي 
   . ٤٣الحدود الواردة في االتفاق أو االتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 



   ٤٦المادة 

  . الخطط الالزمة الستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس األمن بمساعدة لجنة أركان الحرب

   ٤٧المادة 

تش##كل لجن##ة م##ن أرك##ان الح##رب تك##ون مهمته##ا أن تس##دي المش##ورة والمعون##ة إل##ى مجل##س األم##ن  -١
وتعاون##ه ف##ي جمي##ع المس##ائل المتص##لة بم##ا يلزم##ه م##ن حاج##ات حربي##ة لحف##ظ الس##لم واألم##ن ال##دولي 

س###تخدام الق###وات الموض###وعة تح###ت تص###رفه وقيادته###ا ولتنظ###يم التس###ليح ون###زع الس###الح بالق###در وال
  . المستطاع

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب األعض#اء ال#دائمين ف#ي مجل#س األم#ن أو م#ن  -٢
ا من األعض#اء غي#ر الممثل#ين فيه#" األمم المتحدة"يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في 

بصفة دائمة لالشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العض#و ف#ي 
  . عملها

لجنة أركان الحرب مسؤولة تح#ت إش#راف مجل#س األم#ن ع#ن التوجي#ه االس#تراتيجي ألي#ة ق#وات  -٣
فيم#ا أم#ا المس#ائل المرتبط#ة بقي#ادة ه#ذه الق#وات فس#تبحث . مسلحة موضوعة تح#ت تص#رف المجل#س

  . بعد

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس األمن وبعد التش#اور م#ع  -٤
  . الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن

   ٤٨المادة 

األعمال الالزمة لتنفيذ قرارات مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولي يقوم به#ا جمي#ع أعض#اء  -١
  . هؤالء األعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس أو بعض" األمم المتحدة"

بتنفي#ذ الق#رارات المتقدم#ة مباش##رة وبطري#ق العم#ل ف#ي الوك##االت " األم#م المتح##دة"يق#وم أعض#اء  -٢
  . الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها

   ٤٩المادة 

عل##ى تق##ديم المعون##ة المتبادل##ة لتنفي##ذ الت##دابير الت##ي قرره##ا مجل##س " األم##م المتح##دة"يتض##افر أعض##اء 
  . األمن

   ٥٠المادة 

س##واء أكان##ت م##ن -إذا اتخ##ذ مجل##س األم##ن ض##د أي##ة دول##ة ت##دابير من##ع أو قم##ع ف##إن لك##ل دول##ة أخ##رى 
ن تنفي#ذ ه#ذه الت#دابير، تواج#ه مش#اكل اقتص#ادية خاص#ة تنش#أ ع# -أم ل#م تك#ن" األمم المتح#دة"أعضاء 

  . الحق في أن تتذاكر مع مجلس األمن بصدد حل هذه المشاكل



   ٥١المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع ع#ن 
ن وذل#ك إل#ى أن يتخ#ذ مجل#س األم#" األم#م المتح#دة"أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أح#د أعض#اء 

التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي، والت#دابير الت#ي اتخ#ذها األعض#اء اس#تعماال لح#ق ال#دفاع 
بمقتض#ى س#لطته -عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تل#ك الت#دابير ب#أي ح#ال فيم#ا للمجل#س 

ي#رى ض#رورة من الحق ف#ي أن يتخ#ذ ف#ي أي وق#ت م#ا  -ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق
  . التخاذه من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

    

  في التنظيمات اإلقليمية : الفصل الثامـن

   ٥٢المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قي#ام تنظيم#ات أو وك#االت إقليمي#ة تع#الج م#ن األم#ور المتعلق#ة  -١
ل اإلقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت ه#ذه التنظيم#ات أو بحفظ السلم واألمن الدولي ما يكون العم

  . ومبادئها" األمم المتحدة"الوكاالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد 

ال##داخلون ف##ي مث##ل ه##ذه التنظيم##ات أو ال##ذين تت##ألف م##نهم تل##ك " األم##م المتح##دة"يب##ذل أعض##اء  -٢
المحلية عن طريق هذه التنظيم#ات اإلقليمي#ة أو  الوكاالت كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات

  . بواسطة هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على مجلس األمن

على مجلس األمن أن يشجع على االستكثار م#ن الح#ل الس#لمي له#ذه المنازع#ات المحلي#ة بطري#ق  -٣
هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة تل#ك الوك#االت اإلقليمي#ة بطل#ب م#ن ال#دول الت#ي يعنيه#ا األم#ر أو 

  . باإلحالة عليها من جانب مجلس األمن

  . ٣٥و  ٣٤المادتين ال تعطل هذه المادة بحال من األحوال تطبيق  -٤

   ٥٣المادة 

يس##تخدم مجل##س األم##ن تل##ك التنظيم##ات والوك##االت اإلقليمي##ة ف##ي أعم##ال القم##ع، كلم##ا رأى ذل##ك  -١
أم#ا التنظيم#ات والوك#االت نفس#ها فإن#ه ال يج#وز . مالئما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإش#رافه

غي##ر إذن المجل##س، ويس##تثنى مم##ا تق##دم بمقتض##اها أو عل##ى ي##دها القي##ام ب##أي عم##ل م##ن أعم##ال القم##ع ب
م##ن ه##ذه الم##ادة مم##ا ه##و  ٢الت##دابير الت##ي تتخ##ذ ض##د أي##ة دول##ة م##ن دول األع##داء المعرف##ة ف##ي الفق##رة 

أو الت#دابير الت#ي يك#ون المقص#ود به#ا ف#ي التنظيم#ات اإلقليمي#ة من#ع  ١٠٧منصوص علي#ه ف#ي الم#ادة 
إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إل#ى  تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك

الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية ع#ن من#ع ك#ل ع#دوان آخ#ر م#ن جان#ب أي#ة 
  . دولة من تلك الدول



م#ن ه#ذه الم#ادة عل#ى أي#ة دول#ة كان#ت ف#ي  ١المذكورة ف#ي الفق#رة " الدولة المعادية"تنطبق عبارة  -٢
  . من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاقالحرب العالمية الثانية 

   ٥٤المادة 

يج##ب أن يك##ون مجل##س األم##ن عل##ى عل##م ت##ام بم##ا يج##ري م##ن األعم##ال لحف##ظ الس##لم واألم##ن ال##دولي 
  . بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها

  في التعاون الدولي االقتصادي واالجتماعي : الفصل التاسع

   ٥٥المادة 

رغب##ة ف##ي تهيئ##ة دواع##ي االس##تقرار والرفاهي##ة الض##روريين لقي##ام عالق##ات س##ليمة ودي##ة ب##ين األم##م 
مؤسسة على احت#رام المب#دأ ال#ذي يقض#ي بالتس#وية ف#ي الحق#وق ب#ين الش#عوب وب#أن يك#ون لك#ل منه#ا 

  : تقرير مصيرها، تعمل األمم المتحدة على

اب االس##تخدام المتص##ل لك##ل ف##رد والنه##وض بعوام##ل تحقي##ق مس##توى أعل##ى للمعيش##ة وت##وفير أس##ب) أ(
  التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي، 

تيس##ير الحل##ول للمش##اكل الدولي##ة االقتص##ادية واالجتماعي##ة والص##حية وم##ا يتص##ل به##ا، وتعزي##ز ) ب(
  التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم، 

ات األساس#ية للجمي#ع ب#ال تميي#ز بس#بب الج#نس أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحري) ج(
  . أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال

   ٥٦المادة 

يتعهد جميع األعضاء ب#أن يقوم#وا، منف#ردين أو مش#تركين، بم#ا يج#ب عل#يهم م#ن عم#ل بالتع#اون م#ع 
  . ٥٥ي المادة الهيئة إلدراك المقاصد المنصوص عليها ف

   ٥٧المادة 

الوك##االت المختلف##ة الت##ي تنش##أ بمقتض##ى اتف##اق ب##ين الحكوم##ات والت##ي تض##طلع بمقتض##ى نظمه##ا  -١
األساسية بتبعات دولية واسعة في االقتصاد واالجتم#اع والثقاف#ة والتعل#يم والص#حة وم#ا يتص#ل ب#ذلك 

   ٦٣ وفقا ألحكام المادة" األمم المتحدة"من الشؤون يوصل بينها وبين 

فيم#ا يل#ي م#ن األحك#ام بالوك#االت " األم#م المتح#دة"تسمى هذه الوكاالت الت#ي يوص#ل بينه#ا وب#ين  -٢
  . المتخصصة

   ٥٨المادة 



  . تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكاالت المتخصصة ووجوه نشاطها

   ٥٩المادة 

أن بقص##د إنش##اء أي##ة وكال##ة ت##دعو الهيئ##ة عن##د المناس##بة إل##ى إج##راء مفاوض##ات ب##ين ال##دول ذات الش##
  . ٥٥متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 

   ٦٠المادة 

مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على ع#اتق الجمعي#ة العام#ة كم#ا تق#ع عل#ى 
جلس م#ن أج#ل عاتق المجلس االقتصادي واالجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا الم

  . ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر

  المجلس االقتصادي واالجتماعي : الفصل العاشر

  التأليف 

   ٦١المادة 

يتألف المجلس االقتصادي واالجتم#اعي م#ن أربع#ة وخمس#ين عض#وا م#ن األم#م المتح#دة تنتخ#بهم  -١
  . الجمعية العامة

، ينتخ##ب ثماني##ة عش##ر عض##وا م##ن أعض##اء المجل##س االقتص##ادي ٣م##ع مراع##اة أحك##ام الفق##رة  -٢
  . واالجتماعي كل سنة لمدة ثالث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة

في االنتخاب األول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي من س#بعة وعش#رين  -٣
وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا عالوة عل#ى األعض#اء المنتخب#ين  إلى أربعة

وتنته#ي عض#وية تس#عة م#ن . محل األعضاء التسعة الذين تنتهي م#دة عض#ويتهم ف#ي نهاي#ة ه#ذا الع#ام
ه##ؤالء األعض##اء الس##بعة والعش##رين اإلض##افيين بع##د انقض##اء س##نة واح##دة، وتنته##ي عض##وية تس##عة 

  . اء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامةأعضاء آخرين بعد انقض

  . يكون لكل عضو من أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي مندوب واحد ٤

  الوظائف والسلطات 

   ٦٢المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية ف#ي أم#ور  -١
ع والثقاف#ة والتعل#يم والص#حة وم#ا يتص#ل به#ا، كم#ا أن ل#ه أن يوج#ه إل#ى مث#ل تل#ك االقتصاد واالجتما

وله أن يقدم توص#ياته ف#ي أي#ة مس#ألة م#ن تل#ك المس#ائل إل#ى . الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير
  . وإلى الوكاالت المتخصصة ذات الشأن" األمم المتحدة"الجمعية العامة وإلى أعضاء 



ت فيم###ا يخ###تص بإش###اعة احت###رام حق###وق اإلنس###ان والحري###ات األساس###ية ول###ه أن يق###دم توص###يا -٢
  . ومراعاتها

وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة ع#ن المس#ائل الت#ي ت#دخل ف#ي دائ#رة  -٣
  . اختصاصه

وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولي#ة لدراس#ة المس#ائل الت#ي ت#دخل ف#ي دائ#رة اختصاص#ه، وفق#ا  -٤
  ". األمم المتحدة"التي تضعها  للقواعد

   ٦٣المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكال#ة م#ن الوك#االت المش#ار إليه#ا ف#ي  -١
وتع##رض ه##ذه " األم##م المتح##دة"تح##دد الش##روط الت##ي عل##ى مقتض##اها يوص##ل بينه##ا وب##ين  ٥٧الم##ادة 

  . االتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها

وله أن ينس#ق وج#وه نش#اط الوك#االت المتخصص#ة بطري#ق التش#اور معه#ا وتق#ديم توص#ياته إليه#ا  -٢
  ". األمم المتحدة"وإلى الجمعية العامة وأعضاء 

   ٦٤المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظ#ام عل#ى تق#ارير م#ن  -١
ومع الوكاالت المتخصصة ما يل#زم " األمم المتحدة"ضاء الوكاالت المتخصصة وله أن يضع مع أع

م##ن الترتيب##ات كيم##ا تم##ده بتق##ارير ع##ن الخط##وات الت##ي اتخ##ذتها لتنفي##ذ توص##ياته أو لتنفي##ذ توص##يات 
  . الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه

  . وله أن يبلغ الجمعية العامة مالحظاته على هذه التقارير -٢

   ٦٥المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يمد مجلس األمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه مت#ى 
  . طلب إليه ذلك

   ٦٦المادة 

يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي في تنفيذ توص#يات الجمعي#ة العام#ة بالوظ#ائف الت#ي ت#دخل  -١
  . في اختصاصه

أو الوك#االت " األمم المتحدة"وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات الالزمة ألعضاء  -٢
  . المتخصصة متى طلب إليه ذلك



يقوم المجلس بالوظائف األخرى المبينة في غي#ر ه#ذا الموض#ع م#ن الميث#اق وبالوظ#ائف الت#ي ق#د  -٣
  . تعهد بها إليه الجمعية العامة

  التصويت 

   ٦٧المادة 

  . يكون لكل عضو من أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي صوت واحد -١

تص#در ق#رارات المجل#س االقتص##ادي واالجتم#اعي بأغلبي#ة أعض##ائه الحاض#رين المش#تركين ف##ي  -٢
  . التصويت

  اإلجـراءات 

   ٦٨المادة 

حق##وق ينش##ئ المجل##س االقتص##ادي واالجتم##اعي لجان##ا للش##ؤون االقتص##ادية واالجتماعي##ة ولتعزي##ز 
  . اإلنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه

   ٦٩المادة 

لالش#تراك ف#ي مداوالت#ه عن#د " األم#م المتح#دة"يدعو المجلس االقتصادي واالجتماعي أي عضو من 
  . بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على أال يكون له حق التصويت

   ٧٠المادة 

س االقتصادي واالجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكاالت المتخصص#ة ف#ي مداوالت#ه للمجل
أو ف##ي م##داوالت اللج##ان الت##ي ينش##ئها دون أن يك##ون له##م ح##ق التص##ويت، كم##ا أن ل##ه أن يعم##ل عل##ى 

  . إشراك مندوبيه في مداوالت الوكالة المتخصصة

   ٧١المادة 

تيبات المناسبة للتش#اور م#ع الهيئ#ات غي#ر الحكومي#ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يجرى التر
وه#ذه الترتيب#ات ق#د يجريه#ا المجل#س م#ع هيئ#ات دولي#ة، . التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه

ذي " األمم المتح#دة"كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك مالئما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو 
  . الشأن

   ٧٢المادة 

  . يضع المجلس االقتصادي واالجتماعي الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه -١



. يجتمع المجل#س االقتص#ادي واالجتم#اعي كلم#ا دع#ت الحاج#ة إل#ى ذل#ك وفق#ا لالئح#ة الت#ي يس#نها -٢

ويج##ب أن تتض##من تل##ك الالئح##ة ال##نص عل##ى دعوت##ه لالجتم##اع بن##اء عل##ى طل##ب يق##دم م##ن أغلبي##ة 
  . أعضائه

  تصريح يتعلق باألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي : لحادي عشرالفصل ا

   ٧٣المادة 

الذين يضطلعون في الحال أو في المس#تقبل بتبع#ات ع#ن إدارة أق#اليم ل#م -يقرر أعضاء األمم المتحدة 
المب#دأ القاض#ي ب#أن مص#الح أه#ل ه#ذه األق#اليم له#ا المق#ام  -تنل شعوبها قسطا كامال من الحكم ال#ذاتي

ذه األق#اليم إل#ى األول، ويقبلون أمان#ة مقدس#ة ف#ي ع#نقهم، االلت#زام بالعم#ل عل#ى تنمي#ة رفاهي#ة أه#ل ه#
  : ولهذا الغرض. أقصى حد مستطاع في نطاق السلم واألمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق

يكفل##ون تق##دم ه##ذه الش##عوب ف##ي ش##ؤون السياس##ة واالقتص##اد واالجتم##اع والتعل##يم، كم##ا يكفل##ون ) أ(
لثقاف#ة ه#ذه كل ذلك مع مراعاة االحترام الواج#ب  -معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب اإلساءة 

  الشعوب، 

ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون األماني السياسية له#ذه الش#عوب ق#درها، ويعاونونه#ا عل#ى إنم#اء ) ب(
نظمه#ا السياس#ية الح#رة نم#وا مط##ردا، وفق#ا للظ#روف الخاص#ة لك##ل إقل#يم وش#عوبه، ومراح#ل تق##دمها 

  المختلفة، 

  يوطدون السلم واألمن الدولي، ) ج(

اإلنس##انية للرق#ي والتق##دم، ويش##جعون البح##وث، ويتع#اونون فيم##ا بي##نهم لتحقي##ق  يع#ززون الت##دابير) د(
المقاصد االجتماعية واالقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيض#ا 

  لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم مالءمة ذلك، 

ع#ام بانتظ#ام يحيطون#ه علم#ا بالبيان#ات اإلحص#ائية وغيره#ا م#ن البيان#ات يرس#لون إل#ى األم#ين ال) هـ(
الفنية المتعلق#ة ب#أمور االقتص#اد واالجتم#اع والتعل#يم ف#ي األق#اليم الت#ي يكون#ون مس#ؤولين عنه#ا، ع#دا 

ك#ل ذل#ك م#ع .األقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفص#لين الث#اني عش#ر والثال#ث عش#ر م#ن ه#ذا الميث#اق
  . د التي قد تستدعيها االعتبارات المتعلقة باألمن واالعتبارات الدستوريةمراعاة القيو

   ٧٤المادة 

-يوافق أعضاء األمم المتحدة أيض#ا عل#ى أن سياس#تهم إزاء األق#اليم الت#ي ينطب#ق عليه#ا ه#ذا الفص#ل 

يج##ب أن تق##وم عل##ى مب##دأ حس##ن الج##وار، وأن تراع##ي ح##ق المراع##اة  -كسياس##تهم ف##ي بالده##م نفس##ها
  . بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون االجتماعية واالقتصادية والتجاريةمصالح 

  في نظام الوصاية الدولي : الفصل الثاني عشر



   ٧٥المادة 

تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك إلدارة األقاليم التي قد تخضع له#ذا " األمم المتحدة"تنشئ 
ش##راف عليه##ا، ويطل##ق عل##ى ه##ذه األق##اليم فيم##ا يل##ي م##ن النظ##ام بمقتض##ى اتفاق##ات فردي##ة الحق##ة ولإل

  . األحكام اسم األقاليم المشمولة بالوصاية

   ٧٦المادة 

المبين#ة ف#ي الم#ادة األول#ى م#ن ه#ذا " األم#م المتح#دة"األهداف األساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاص#د 
  : الميثاق هي

  توطيد السلم واألمن الدولي، ) أ(

أهالي األقاليم المش#مولة بالوص#اية ف#ي أم#ور السياس#ة واالجتم#اع واالقتص#اد العمل على ترقية ) ب(
والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحك#م ال#ذاتي أو االس#تقالل حس#بما يالئ#م الظ#روف الخاص#ة لك#ل إقل#يم 
وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنه#ا بم#لء حريته#ا وطبق#ا لم#ا ق#د ي#نص علي#ه 

  اق من اتفاقات الوصاية، في شروط كل اتف

التشجيع على احت#رام حق#وق اإلنس#ان والحري#ات األساس#ية للجمي#ع ب#ال تميي#ز بس#بب الج#نس أو ) ج(
اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب الع#الم م#ن تقي#د 

  بعضهم بالبعض، 

األم#م "االجتماعية واالقتصادية والتجارية لجميع أعضاء  كفالة المساواة في المعاملة في األمور) د(
وأهاليها والمساواة بين ه#ؤالء األه#الي أيض#ا فيم#ا يتعل#ق ب#إجراء القض#اء، وذل#ك م#ع ع#دم " المتحدة

   .٨٠اإلخالل بتحقيق األغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 

   ٧٧المادة 

في الفئات اآلتية مما ق#د يوض#ع تح#ت حكمه#ا بمقتض#ى يطبق نظام الوصاية على األقاليم الداخلة  -١
  : اتفاقات وصاية

  األقاليم المشمولة اآلن باالنتداب، ) أ(

  األقاليم التي قد تقتطع من دول األعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية، ) ب(

  . األقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها) ج(

أما تعي#ين أي األق#اليم م#ن الفئ#ات س#الفة ال#ذكر يوض#ع تح#ت نظ#ام الوص#اية وطبق#ا ألي ش#روط،  -٢
  . فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات

   ٧٨المادة 



إذ العالقات بين " األمم المتحدة"ال يطبق نظام الوصاية على األقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة 
  . احترام مبدأ المساواة في السيادة أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على

   ٧٩المادة 

شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كل#ه 
يتف##ق علي##ه برض##ا ال##دول الت##ي يعنيه##ا ه##ذا األم##ر بال##ذات ومنه##ا الدول##ة المنتدب##ة ف##ي حال##ة األق##اليم 

ف#ي ش#أن  ٨٥و  ٨٣وهذا مع مراعاة أحكام المادتين ". المتحدة األمم"المشمولة بانتداب أحد أعضاء 
  . المصادقة على تلك الشروط وتعديالتها

   ٨٠المادة 

و  ٧٩و  ٧٧فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تب#رم وف#ق أحك#ام الم#واد  -١
االتفاقات ال يجوز تأويل ن#ص  وبمقتضاها توضع األقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه ٨١

أي حك##م م##ن أحك##ام ه##ذا الفص##ل وال تخريج##ه ت##أويال أو تخريج##ا م##ن ش##أنه أن يغي##ر بطريق##ة م##ا أي##ة 
األم#م "حقوق ألية دول أو شعوب، أو يغير شروط االتفاقات الدولي#ة القائم#ة الت#ي ق#د يك#ون أعض#اء 

  . أطرافا فيها" المتحدة

ه المادة عل#ى أنه#ا تهي#ئ س#ببا لت#أخير أو تأجي#ل المفاوض#ة ف#ي من هذ ١ال يجوز أن تؤول الفقرة  -٢
االتفاقات التي ترم#ي لوض#ع األق#اليم المش#مولة باالنت#داب أو غيره#ا م#ن األق#اليم ف#ي نظ#ام الوص#اية 

  . أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك االتفاقات ٧٧طبقا للمادة 

   ٨١المادة 

لتي يدار بمقتضاها اإلقليم المشمول بالوصاية، ويع#ين يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط ا
السلطة التي تباشر إدارة ذلك اإلقليم، ويجوز أن تكون ه#ذه الس#لطة الت#ي يطل#ق عليه#ا فيم#ا يل#ي م#ن 

  . ذاتها" األمم المتحدة"دولة أو أكثر أو هيئة " السلطة القائمة باإلدارة"األحكام 

   ٨٢المادة 

ن اتفاق#ات الوص#اية موق#ع اس#تراتيجي ق#د يش#مل اإلقل#يم ال#ذي ينطب#ق يجوز أن يحدد ف#ي أي اتف#اق م#
عليه نظام الوصاية بعض#ه أو كل#ه، وذل#ك دون اإلخ#الل ب#أي اتف#اق أو اتفاق#ات خاص#ة معق#ودة طبق#ا 

   .٤٣لنص المادة  

   ٨٣المادة 

خل ف#ي المتعلق#ة ب#المواقع االس#تراتيجية، وي#د" األمم المتح#دة"يباشر مجلس األمن جميع وظائف  -١
  . ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها

  . بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي ٧٦تراعى جميع األهداف األساسية المبينة في المادة  -٢



م##ع مراع##اة أحك##ام اتفاقي##ات الوص##اية ودون إخ##الل -يس##تعين مجل##س األم##ن بمجل##س الوص##اية  -٣
ف#ي نظ#ام الوص#اية " األم#م المتح#دة"في مباشرة م#ا ك#ان م#ن وظ#ائف  -باالعتبارات المتصلة باألمن

  . خاصا بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية للمواقع االستراتيجية

   ٨٤المادة 

يكون من واجب السلطة القائمة باإلدارة أن تكف#ل قي#ام اإلقل#يم المش#مول بالوص#اية بنص#يبه ف#ي حف#ظ 
وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للس#لطة القائم#ة ب#اإلدارة أن تس#تخدم ق#وات متطوع#ة . السلم واألمن الدولي

ت بها تلك السلطة وتسهيالت ومساعدات من اإلقليم المشمول بالوصاية للقيام بااللتزامات التي تعهد
لمجل##س األم##ن ف##ي ه##ذا الش##أن، وللقي##ام أيض##ا بال##دفاع وب##إقرار حك##م الق##انون والنظ##ام داخ##ل اإلقل##يم 

  . المشمول بالوصاية

   ٨٥المادة 

فيم###ا يخ###تص باتفاق###ات الوص###اية عل###ى ك###ل " األم###م المتح###دة"تباش###ر الجمعي###ة العام###ة وظ###ائف  -١
اتيجية وي##دخل ف##ي ذل##ك إق##رار ش##روط اتفاق##ات المس##احات الت##ي ل##م ي##نص عل##ى أنه##ا مس##احات اس##تر

  . الوصاية وتغييرها أو تعديلها

  . يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عامال تحت إشرافها -٢

  في مجلس الوصاية : الفصل الثالث عشر

  التأليف 

   ٨٦المادة 

  : اآلتي بيانهم" األمم المتحدة"يتألف مجلس الوصاية من أعضاء  -١

  األعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، ) أ(

  الذين ال يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،  ٢٣األعضاء المذكورون باالسم في المادة ) ب(

يك#ون جمل#ة أعض#اء مجل#س الوص#اية ف#ريقين العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخرين لكفالة أن ) ج(
متساويين، أحدهما األعضاء ال#ذين يقوم#ون ب#إدارة األق#اليم المش#مولة بالوص#اية، واآلخ#ر األعض#اء 

  . وتنتخب الجمعية العامة هؤالء األعضاء لمدة ثالث سنوات. الذين خلوا من تلك اإلدارة

  . وجه خاص لتمثيله في هذا المجلسيعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهال ب -٢

  الوظائف والسلطـات 

   ٨٧المادة 



  : لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عامال تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما

  أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة باإلدارة، ) أ(

  أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة باإلدارة، ) ب(

أن ينظم زيارات دورية لألقاليم المشمولة بالوصاية ف#ي أوق#ات يتف#ق عليه#ا م#ع الس#لطة القائم#ة ) ج(
  باإلدارة، 

   .أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية) د(

   ٨٨المادة 

يضع مجلس الوصاية طائف#ة م#ن األس#ئلة ع#ن تق#دم س#كان ك#ل إقل#يم مش#مول بالوص#اية ف#ي الش#ؤون 
وتقدم الس#لطة القائم#ة ب#اإلدارة ف#ي ك#ل إقل#يم مش#مول . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية

ه بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العام#ة موض#وعا عل#ى أس#اس ه#ذ
  . األسئلة

  التصويت 

   ٨٩المادة 

  . يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد -١

  . تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية األعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ٢

  اإلجـراءات 

   ٩٠المادة 

  . يضع مجلس الوصاية الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه -١

ويج#ب أن تتض#من تل#ك . كلما دعت الحاجة لذلك وفقا لالئح#ة الت#ي يس#نهايجتمع مجلس الوصاية  -٢
  . الالئحة النص على دعوته لالجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه

   ٩١المادة 

يس##تعين مجل##س الوص##اية، كلم##ا ك##ان ذل##ك مناس##با، ب##المجلس االقتص##ادي واالجتم##اعي وبالوك##االت 
  . ها من الشؤونالمتخصصة في كل ما يختص به كل من

  في محكمة العدل الدولية : الفصل الرابع عشر



    

   ٩٢المادة 

، وتق##وم بعمله##ا وف##ق نظامه##ا "لألم##م المتح##دة"محكم##ة الع##دل الدولي##ة ه##ي األداة القض##ائية الرئيس##ية 
األساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام األساسي للمحكمة الدائمة للع#دل ال#دولي وج#زء 

  . ال يتجزأ من الميثاق

   ٩٣المادة 

يتهم أطرافا في النظام األساس#ي لمحكم#ة الع#دل بحكم عضو" األمم المتحدة"يعتبر جميع أعضاء  -١
  . الدولية

أن تنض#م إل#ى النظ##ام األساس#ي لمحكم#ة الع#دل الدولي##ة " األم##م المتح#دة"يج#وز لدول#ة ليس#ت م#ن  -٢
  . بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس األمن

   ٩٤المادة 

أن ين#زل عل#ى حك#م محكم#ة الع#دل الدولي#ة ف#ي أي#ة " األمم المتح#دة"يتعهد كل عضو من أعضاء  -١
  . قضية يكون طرفا فيها

إذا امتن##ع أح##د المتقاض##ين ف##ي قض##ية م##ا ع##ن القي##ام بم##ا يفرض##ه علي##ه حك##م تص##دره المحكم##ة،  -٢
فللطرف اآلخر أن يلجأ إلى مجلس األمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة ل#ذلك أن يق#دم توص#ياته 

  . التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم أو يصدر قرارا بالتدابير

   ٩٥المادة 

من أن يعه#دوا بح#ل م#ا ينش#أ بي#نهم م#ن خ#الف " األمم المتحدة"ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء 
  . إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل

   ٩٦المادة 

ألي من الجمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أي#ة مس#ألة  -١
  . قانونية

ولس#ائر ف##روع الهيئ##ة والوك##االت المتخصص#ة المرتبط##ة به##ا، مم##ن يج#وز أن ت##أذن له##ا الجمعي##ة  -٢
المسائل القانوني#ة  العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من

  . الداخلة في نطاق أعمالها

  في األمـانة : الفصل الخامس عشر



   ٩٧المادة 

وتعين الجمعية العامة األم#ين . يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين
  . الهيئةواألمين العام هو الموظف اإلداري األكبر في . العام بناء على توصية مجلس األمن

   ٩٨المادة 

يتولى األمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العام#ة، ومجل#س األم#ن، والمجل#س 
. االقتصادي واالجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف األخرى التي توكلها إليه هذه الف#روع

   .ويعد األمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة

   ٩٩المادة 

  . لألمين العام أن ينبه مجلس األمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم واألمن الدولي

   ١٠٠المادة 

ليس لألمين العام وال للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أي#ة حكوم#ة  -١
وعليهم أن يمتنعوا عن القي#ام ب#أي عم#ل ق#د يس#ئ إل#ى مراك#زهم . أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة

  . بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها

ب##احترام الص##فة الدولي##ة البحت##ة لمس##ؤوليات األم##ين الع##ام " لمتح##دةاألم##م ا"يتعه##د ك##ل عض##و ف##ي  -٢
  . والموظفين وبأال يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطالعهم بمسؤولياتهم

   ١٠١المادة 

  . يعين األمين العام موظفي األمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة -١

لوص#اية م#ا يكفيهم#ا م#ن الم#وظفين عل#ى وج#ه يعين للمجلس االقتصادي واالجتم#اعي ولمجل#س ا -٢
وتعتب##ر جمل##ة . األخ##رى م##ا ه##ي بحاج##ة إلي##ه م##نهم" األم##م المتح##دة"دائ##م ويع##ين لغيرهم##ا م##ن ف##روع 
  . هؤالء الموظفين جزءا من األمانة

ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحدي#د ش#روط خ#دمتهم أن يراع#ى ف#ي المك#ان األول ض#رورة  -٣
كم##ا أن م##ن المه##م أن يراع##ى ف##ي . توى م##ن المق##درة والكفاي##ة والنزاه##ةالحص##ول عل##ى أعل##ى مس##

  اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي 

  أحكـام متنوعـة : الفصل السادس عشر

   ١٠٢المادة 



بعد العمل بهذا الميث#اق " األمم المتحدة"كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء  -١
  . سجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكنيجب أن ي

ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة األولى من هذه المادة أن يتمس#ك  -٢
  ". األمم المتحدة"بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع 

   ١٠٣المادة 

وفق#ا ألحك#ام ه#ذا الميث#اق م#ع أي " األم#م المتح#دة"أعض#اء إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها 
  . التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

   ١٠٤المادة 

تتمتع الهيئة في بالد كل عضو من أعضائها باألهلي#ة القانوني#ة الت#ي يتطلبه#ا قيامه#ا بأعب#اء وظائفه#ا 
  . وتحقيق مقاصدها

   ١٠٥المادة 

تتمت##ع الهيئ##ة ف##ي أرض ك##ل عض##و م##ن أعض##ائها بالمزاي##ا واإلعف##اءات الت##ي يتطلبه##ا تحقي##ق  -١
  . مقاصدها

وموظف#و ه#ذه الهيئ#ة بالمزاي#ا واإلعف#اءات " األم#م المتح#دة"وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء  -٢
  . التي يتطلبها استقاللهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة

م#ن  ٢و  ١للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقص#د تحدي#د التفاص#يل الخاص#ة بتطبي#ق الفق#رتين  -٣
  . هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض

  في تدابير حفظ األمن في فترة االنتقال : الفصل السابع عشر

   ١٠٦المادة 

ار إليه#ا ف#ي الم#ادة الثالث#ة واألربع#ين معم#وال به#ا عل#ى الوج#ه إلى أن تصير االتفاقات الخاصة المش#
، تتش#اور ٤٢الذي يرى معه مجلس األمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 

أكت#وبر س#نة /تشرين األول ٣٠الدول التي اشتركت في تصريح الدول األربع الموقع في موسكو في 
من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخم#س م#ع أعض#اء  ٥ام الفقرة هي وفرنسا وفقا ألحك ١٩٤٣

اآلخرين، كلما اقتضت الح#ال، للقي#ام نياب#ة ع#ن الهيئ#ة باألعم#ال المش#تركة الت#ي ق#د " األمم المتحدة"
  . تلزم لحفظ السلم واألمن الدولي

   ١٠٧المادة 



أثن#اء الح#رب العالمي#ة الثاني#ة ليس في ه#ذا الميث#اق م#ا يبط#ل أو يمن#ع أي عم#ل إزاء دول#ة كان#ت ف#ي 
معادية إلحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخ#ذ أو رخ#ص ب#ه نتيج#ة لتل#ك 

  . الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل

  في تعديل الميثاق : الفصل الثامن عشر

   ١٠٨المادة 

إذا ص##درت " األم##م المتح##دة"تس##ري عل##ى جمي##ع أعض##اء  التع##ديالت الت##ي ت##دخل عل##ى ه##ذا الميث##اق
وم#ن بي#نهم جمي#ع " األم#م المتح#دة"بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وص#دق عليه#ا ثلث#ا أعض#اء 

  . أعضاء مجلس األمن الدائمين، وفقا لألوضاع الدستورية في كل دولة

   ١٠٩المادة 

ع#ادة النظ#ر ف#ي ه#ذا الميث#اق ف#ي الزم#ان إل" األم#م المتح#دة"يجوز عقد مؤتمر ع#ام م#ن أعض#اء  -١
والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعض#اء مجل#س 

  . صوت واحد في المؤتمر" األمم المتحدة"األمن، ويكون لكل عضو في 

إذا ص#دق علي#ه ثلث#ا  كل تغيير في هذا الميثاق أوص#ى ب#ه الم#ؤتمر بأغلبي#ة ثلث#ي أعض#ائه يس#ري -٢
وم###ن بي###نهم األعض###اء ال###دائمون ف###ي مجل###س األم###ن وفق###ا ألوض###اعهم " األم###م المتح###دة"أعض###اء 
  . الدستورية

إذا لم يعقد ه#ذا الم#ؤتمر قب#ل ال#دورة العادي#ة العاش#رة للجمعي#ة العام#ة، بع#د العم#ل به#ذا الميث#اق،  -٣
عوة إلى عقده، وه#ذا الم#ؤتمر يعق#د إذا وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالد

  قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس األمن 

  في التصديق والتوقيع : الفصل التاسع عشر

   ١١٠المادة 

  . تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية -١

تودع التصديقات لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي تخط#ر ال#دول الموقع#ة علي#ه بك#ل  -٢
  . بعد تعيينه" األمم المتحدة"إيداع يحصل، كما تخطر األمين العام لهيئة 

يص##بح ه###ذا الميث##اق معم###وال ب##ه مت###ى أودع###ت تص##ديقاتها جمهوري###ة الص##ين وفرنس###ا واتح###اد  -٣
السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوالي#ات  الجمهوريات االشتراكية

المتحدة األمريكية وأغلبية ال#دول األخ#رى الموقع#ة علي#ه وتع#د حكوم#ة الوالي#ات المتح#دة األمريكي#ة 
  . بروتوكوال خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق



موقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العم#ل ب#ه، تعتب#ر م#ن األعض#اء األص#ليين الدول ال -٤
  . من تاريخ إيداعها لتصديقاتها" األمم المتحدة"في 

   ١١١المادة 

وضع ه#ذا الميث#اق بلغ#ات خم#س ه#ي الص#ينية والفرنس#ية والروس#ية واإلنجليزي#ة واألس#بانية، وه#ي 
الميث#اق مودع##ا ف##ي محفوظ##ات حكوم##ة الوالي##ات المتح##دة  ويظ##ل. لغات#ه الرس##مية عل##ى وج##ه الس##واء

ومص#ادقا . األمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول األخرى الموقعة عليه صورا معتم#دة من#ه
  . ١٩٤٥. على هذا الميثاق" األمم المتحدة"لما تقدم وقع مندوبو حكومات 

  


