ميثـاق
األمم املتحدة

حنن شـعوب األمــم املتحــدة
وقــد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب اليت يف خالل جيل واحد جلبت
على اإلنسانية مرتني أحزانًا يعجز عنها الوصف،
وأن نؤك���د م���ن جديد إمياننا باحلقوق األساس���ية لإلنس���ان وبكرامة الفرد
وقَ ْدره ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية،
وأن نبيِّ���ن األحوال اليت ميك���ن يف ظلها حتقيق العدال���ة واحترام االلتزامات
الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل،
وأن ندف���ع بالرق���ي االجتماعي قُدمًا ،وأن نرفع مس���توى احلياة يف ج ٍو من
احلرية أفسح،
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ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ،وأن نعيش معًا يف سالم وحسن جوار،
وأن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم واألمن الدويل،
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيـَّنة ورسم اخلطط الالزمة هلـا أالّ تُستخدم القوة
املسلحة يف غري املصلحة املشتركة،
وأن نس���تخدم األداة الدولي���ة يف ترقية الش���ؤون االقتصادي���ة واالجتماعية
للشعوب مجيعها،

نوحد جهودنا
قـررنـا أن ِّ
قد َّ
لتحقيـق هذه األغراض
وهل���ذا ف���إن حكوماتن���ا املختلفة على ي���د مندوبيها املجتمعني يف مدينة س���ان
قدموا وثائق التفويض املستوفية للشرائط ،قد ارتضت ميثاق
فرانسيسكو الذين َّ
األمـم املتحـدة هذا ،وأنشأت مبقتضاه هيئة دولية تسمى “األمم املتحدة”.


3

الفصل األول

يف مقاصد اهليئة ومبادئها

املادة 1
مقاصد األمم املتحدة هي:
 - 1حفظ الس���لم واألمن الدويل ،وحتقيقًا هلذه الغاية تتخذ اهليئـة التدابيـر
الفعالـة ملنـع األسبـاب اليت هتـدد السلـم وإلزالتهـا ،وتقمع
املش���تركـة َّ
أعمـ���ال العـ���دوان وغريهـا مـ���ن وجـوه اإلخـالل بالس���لم ،وتتذرع
بالوس���ائل الس���لمية ،وفق���ًا ملب���ادئ الع���دل والقانون ال���دويل ،حلل
املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها.
 - 2إمن���اء العالق���ات الودية بني األمم على أس���اس احت���رام املبدأ الذي
يقضي بالتس���وية يف احلقوق بني الش���عوب وب���أن يكون لكل منها
تقرير مصريها ،وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم
العام.
 - 3حتقي���ق التع���اون ال���دويل على ح���ل املس���ائل الدولي���ة ذات الصبغـة
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقـافيـة واإلنسانية ،وعلـى تعزيـز احتـرام
حقـوق اإلنس���ان واحلريات األساسيـة للنـاس مجيعـًا ،والتشجيع على
4

ذلك إطالقًا بال متييز بس���بب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني
الرجال والنساء.
 - 4جعل هذه اهليئـة مرجعًا لتنس���يـق أعمـال األمم وتوجيهها حنو إدراك
هذه الغايات املشتركة.

املادة 2
تعمـل اهليئــة وأعضاؤهـا يف سعيهـا وراء املقاصـد املذكـورة يف املـادة
األوىل وفقـًا للمبادئ اآلتية:
 - 1تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها.
 - 2لكـ���ي يكفـ���ل أعضـاء اهليئـ���ة ألنفس���هـم مجيعــًا احلقــ���وق واملــزايـا
املترتبــة على صفــة العضوية يقومون يف ُحسن نيــة بااللتزامــات اليت
أخذوها على أنفسهم هبذا امليثاق.
 - 3يفـض مجيـع أعضـاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوس���ائل السلمية على
وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل الدويل ُعرضة للخطر.
 - 4ميتنـ���ع أعضــ���اء اهليئــ���ة مجيعـ���ًا يف عالقاهت���م الدولي���ة ع���ن التهديد
باســتعمال القوة أو اســتخدامها ضـد سالمة األراضي أو االستقالل
أي وجــه آخـر ال يتفق ومقاصد “األمم
السياسي أليّـة دولـة أو علـى ّ
املتحدة”.
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يقدم مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل “األمم املتحدة”
ِّ - 5
أي عمـل تتخـذه وفق هذا امليثاق ،كما ميتنعون عن مساعدة أيّة
فـي ّ
دولة تتخذ األمـم املتحـدة إزاءهـا عمـ ً
ال مـن أعمال املنع أو القمع.
 - 6تعمل اهليئة على أن تس�ي�ر الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ
بقدر ما تقتضيـه ضـرورة حفظ السلم واألمن الدويل.
س���وغ لـ “األمم املتح���دة” أن تتدخل يف
 - 7لي���س يف ه���ذا امليثاق ما يُ ِّ
الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ،وليس فيه
م���ا يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هـذه املس���ائـل ألن حتـل حبكـم
هذا امليثاق ،على أن هذا املبدأ ال ّ
خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف
الفصل السابع.
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الفصل الثاين
يف العضوية

املادة 3
األعضاء األصليون لألمم املتحدة هم الدول اليت اش���تركت يف مؤمتر
األمم املتحدة لوضع نظام اهليئة الدولية املنعقد يف س���ان فرانسيسكو،
وتصدق عليه طبق�ا�ً للمادة  ،110وكذلك
واليت توقِّ���ع هذا امليثاق ِّ
ال���دول ال�ت�ي وقَّعت من قب���ل تصريح األمم املتح���دة الصادر يف أول
وتصدق عليه.
كانون الثاين/يناير  ،1942وتوقِّع هذا امليثاق ِّ

املادة 4
 - 1العضوي���ة يف “األمم املتحدة” مباح���ة جلميع الدول األخـرى املحبـة
للس���ـالم ،والتـي تأخـذ نفسها بااللتزامات اليت يتضمنها هذا امليثاق،
واليت ترى اهليئة أهنا قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه.
 - 2قبـول أيّـة دولة من هذه الدول يف عضوية “األمم املتحدة” يتم بقرار
من اجلمعية العامة بنا ًء على توصية جملس األمن.
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املادة 5
أي عضو اختذ جمل���س األمن قِـبَـله
جيـ���وز للجمعي���ة العامـة أن توقف ّ
ً
عم�ل�ا م���ن أعم���ال املن���ع أو القمع ،عن مباش���رة حق���وق العضوية
ومزاياها ،ويكون ذلك بنا ًء على توصية جملس األمن ،وملجلس األمن
أن ير ّد هلذا العضو مباشرة تلك احلقوق واملزايا.

املادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “األمم املتحدة” يف انتهاك مبادئ امليثاق
ج���از للجمعي���ة العامة أن تفصله م���ن اهليئة بنا ًء عل���ى توصية جملس
األمن.
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الفصل الثالث

يف فروع اهليئة
املادة 7

 - 1تُنش���أ اهليئات اآلتي���ة فروعًا رئيس���ية لألمم املتح���دة :مجعيـة عامـة،
جملـ���س أمـن ،جملـ���س اقتصادي واجتماعـي ،جمل���س وصاية ،حمكمة
عدل دوليـة ،أمانة.
 - 2جيوز أن يُنش���أ وفقًا ألحكام هذا امليثاق ما يُرى ضرورة إنش���ائه من
فروع ثانوية أخرى.

املادة 8
ال تفـ���رض “األم���م املتحدة” قيودًا حت��� ّد هبا جواز اختي���ار الرجال
والنس���ـاء لالش���ـتراك بأيـ���ة صفـة وعل���ى وجه املس���اواة يف فروعها
الرئيسية والثانوية.
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الفصل الرابع
يف اجلمعية العامة

تأليفهـا
املادة 9
 - 1تتألـف اجلمعيــة العامة من مجيع أعضاء “األمم املتحدة”.
 - 2ال جيوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من مخسة مندوبني يف اجلمعية
العامة.

يف وظائف اجلمعية وسلطاهتا
املادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أيّة مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق
أو يتصل بس���لطات فرع من الف���روع املنصـوص عليها فيه أو وظائفه،
كما أن هلا فيما عدا ما نُص عليه يف املادة  12أن توصي أعضاء اهليئة
أو جملس األمن أو كليهما مبا تراه يف تلك املسائل واألمور.
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املادة 11
-1

-2

-3
-4



للجمعي���ة العامة أن تنظر يف املبادئ العامة للتعاون فـي حفظ الس���لم
واألمـ���ن الـ���دويل ويـدخل يف ذلك املب���ادئ املتعلقة بنـزع الس�ل�اح
وتنظيم التسليح ،كما أن هلا أن تقدم توصياهتا بصدد هذه املبادئ إىل
األعضاء أو إىل جملس األمن أو إىل كليهما.
للجمعي���ة العام���ة أن تناقش أيّة مس���ألة تكون هلا صلة حبفظ الس���لم
أي عضو من أعضاء “األمم املتحدة”،
واألمن الدويل يرفعه���ا إليها ّ
أو جملس األمن ،أو دولة ليس���ت من أعضــائها وفقـًا ألحكام الفقرة
الثـاني���ة م���ن املادة  ،35وهل���ا  -فيما عدا ما تنص علي���ه املادة الثانية
تقدم توصياهتا بصـدد هـذه املس���ائـل للدولـة أو الدول
عش���رة  -أن ِّ
تقدم
صاحبة الشأن أو ملجلس األمن أو لكليهما معًا .وكل مسألة مما َّ
ذكـ���ره يكـون مـن الضـروري فيها القي���ام بعمل ما ،ينبغي أن حتيلها
اجلمعية العامة على جملس األمن قبل حبثها أو بعده.
للجمعية العامة أن تسترعي نظر جملس األمن إىل األحوال اليت حيتمل
تعرض السلم واألمن الدويل للخطر.
أن ِّ
ال حت ّد س���لطات اجلمعية العامة املبيَّن���ة يف هذه املادة من عموم مدى
املادة العاشرة.
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املادة 12
 - 1عندما يباش���ر جمل���س األمن بصدد نزاع أو موق���ف ما الوظائف اليت
تقدم أيّة توصية يف ش���أن
ُرمست يف امليثاق ،فليس للجمعية العامة أن ِّ
هذا النـزاع أو املوقف إالَّ إذا طلب ذلك منها جملس األمن.
 - 2يُخط���ر األميـن العـام  -مبوافقة جملس األمـن  -اجلمعية العامة يف كل
دور م���ن أدوار انعقادها بكل املس���ائل املتصلة حبفظ الس���لم واألمن
ال���دويل ال�ت�ي تكـون حمـل نظر جمل���س األمـن ،كذلـ���ك يُخطرهــا أو
يُخطــ���ر أعضاء “األمم املتح���دة” إذا مل تكن اجلمعية العامة يف دور
انعقاده���ا ،بفراغ جمل���س األمن من نظر تلك املس���ائل وذلك مبجرد
انتهائه منها.

املادة 13
 - 1تنشئ اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقصد:
( أ ) إمن���اء التعـ���اون الدويل يف امليدان السياس���ي وتش���جيع التق ّدم
املطرد للقانون الدويل وتدوينه؛
(ب) إمنـ���اء التع���اون الدويل يف امليادي���ن االقتصادي���ة واالجتماعيـة
والثقافيـة والتعليميـة والصحيـة ،واإلعانـة علـى حتقيـق حقـوق
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اإلنسان واحلريات األســاس���ية للنـاس كافة بال متييز بينهم يف
اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء.
 - 2تبع���ات اجلمعية العام���ة ووظائفها وس���لطاهتا األخ���رى فيما خيتص
باملس���ائل الواردة يف الفقرة السابقة ( 1ب) مبيَّنة يف الفصلني التاسع
والعاشر من هذا امليثاق.

املادة 14
م���ع مراع���اة أحكام املادة الثانية عش���رة ،للجمعي���ة العامة أن توصي
أي موقف ،مهـما يكن منشؤه ،تسوية ســلمية
باختاذ التدابري لتسوية ّ
ِّ
م�ت�ى رأت أن هـذا املوقف قد يضر بالرفاهيـ���ة العـامة أو يعكر صفو
العالق���ات الودية بني األم���م ،ويدخل يف ذلك املواقف الناش���ئة عن
املوضحة ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها.
انتهاك أحكام هذا امليثاق ِّ

املادة 15
 - 1تتلق���ى اجلمعية العامة تقارير س���نوية وأخرى خاصة من جملس األمن
وتنظر فيها ،وتتضمن هذه التقارير بيانًا عن التدابري اليت يكون جملس
األمن قد َّقررها أو اختذها حلفظ السلم واألمن الدويل.



13

 - 2تتلقى اجلمعية العامة تقارير من الفروع األخرى لألمم املتحدة وتنظر
فيها.

املادة 16
تباش���ر اجلمعية العامة الوظائف اليت ُرمست هلا مبقتضى الفصلني الثاين
عش���ر والثالث عش���ر فيما يتعلق بنظام الوصاية الدولية ،ويدخل يف
ذلك املصادقة على اتفاقات الـوصاية بشـأن املـواقع التـي ال تعتبـر أهنا
مواقع استراتيجية.

املادة 17
وتصدق عليها.
 - 1تنظر اجلمعية العامة يف ميزانية اهليئة ِّ
تقررها اجلمعية
 - 2يتحمل األعضاء نفقات اهليئة حس���ب األنصب���ة اليت ِّ
العامة.
 - 3تنظ���ر اجلمعية العام���ة يف أيّة ترتيب���ات مالية أو متعلق���ة بامليزانية مع
وتصدق عليهـا
ال���وكاالت املتخصصة املش���ار إليها فـي املـ���ادة ِّ 57
تقدم هلا توصياهتا.
وتـدرس امليزانيات اإلدارية لتلك الوكاالت لكي ِّ
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التصويت
املادة 18
 - 1يك���ون ل���كل عضو يف “األم���م املتحدة” صوت واح���د يف اجلمعية
العامة.
 - 2تُصدر اجلمعية العامة قراراهتا يف املس���ائل اهلامة بأغلبية ثلثي األعضاء
احلاضرين املشتركني يف التصويت .وتشمل هذه املسائل :التوصيات
اخلاصة حبفظ الس���لم واألمن ال���دويل ،وانتخاب أعضاء جملس األمن
غري الـدائمني ،وانتخاب أعض���اء املجلس االقتصادي واالجتماعـي،
وانتخ���اب أعضاء جملس الوصاية وفقًا حلك���م الفقرة األوىل ( 1ج)
م���ن املادة  ،86وقب���ول أعضاء ُجدد يف “األم���م املتحدة” ،ووقف
األعضـاء عـن مباش���ـرة حقـ���وق العضوية والتمت���ع مبزاياها ،وفصل
األعضاء ،واملس���ائل املتعلقة بس�ي�ر نظام الوصاية ،واملس���ائل اخلاصة
بامليزانية.
 - 3الق���رارات يف املس���ائل األخ���رى  -ويدخل يف ذل���ك حتديد طوائف
املسائل اإلضافية اليت تتطلب يف إقرارها أغلبية الثلثني  -تصدر بأغلبية
األعضاء احلاضرين املشتركني يف التصويت.
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املادة 19
ال يكـون لعضـو األمـم املتحدة الذي يتأخر عن تس���ديد اش���تراكاته
املالي���ة يف اهليئة ح���ق التصوي���ت يف اجلمعية العام���ة إذا كان املتأخر
عليه مس���اويًا لقيمة االشتراكات املستحقة عليه يف السنتني الكاملتني
الس���ابقتني أو زائدًا عنها ،وللجمعية العامة مع ذلك أن تس���مح هلذا
العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناش���ئ عن أس���باب ال
قِبَل للعضو هبا.

اإلجراءات
املادة 20
جتتمع اجلمعية العامة يف أدوار انعقاد عادية ويف أدوار انعقاد س���نوية
خاصة حبسب ما تدعو إليه احلاجة .ويقوم بالدعوة إىل أدوار االنعقاد
اخلاص���ة األمني العام بنا ًء على طلـب جملـس األمـن أو أغلبيـة أعضـاء
“األمم املتحدة”.
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املادة 21
تض���ع اجلمعية العام���ة الئحة إجراءاهتا ،وتنتخب رئيس���ها لكل دور
انعقاد.

املادة 22
للجمعية العامة أن تنش���ئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريًا للقيام
بوظائفها.
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الفصل اخلامس
يف جملس األمن

تأليفـه
املادة 23
 - 1يتألـ���ف جملـس األمـن من مخس���ة عش���ر عضوًا من األم���م املتحدة،
وتكون مجهورية الصني ،وفرنس���ا ،واحتـاد اجلمهوريـات االشتـراكية
الس���ـوفياتيــة ،واململكـــ���ة املتحــ���دة لبـريطانيــ���ا العظم���ى وآيرلندا
الش���مالية ،والوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة أعض���ا ًء دائم�ي�ن في���ه.
وتنتخ���ب اجلمعي���ة العامة عش���رة أعضاء آخرين م���ن األمم املتحدة
ليكونوا أعضا ًء غري دائمني يف املجلس .ويُراعى يف ذلك بوجه خاص
وقبل كل شيء مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ السلم واألمـن
الـ���دويل ويف مقاصـ���د اهليئ���ة األخرى ،كم���ا يُراعى أيض�ا�ً التـوزيع
اجلغرايف العادل.
 - 2يُنتخ���ب أعضاء جمل���س األمن غري الدائمني ملدة س���نتني ،على أنه يف
أول انتخ���اب لألعض���اء غري الدائمني بعد زي���ادة عدد أعضاء جملس
18

األمن من أحد عش���ر عضوًا إىل مخسة عشر عضوًا ،يُختار اثنان من
األعض���اء األربعة اإلضافيني ملدة س���نة واح���دة والعضو الذي انتهت
مدته ال جيوز إعادة انتخابه على الفور.
 - 3يكون لكل عضو يف جملس األمن مندوب واحد.

الوظائف والسلطات
املادة 24
 - 1رغبـ���ة فـي أن يكـون العمـل الذي تقوم به “األمم املتحدة” س���ريعًا
َّفعاالً ،يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيس���ية يف
أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون على أن هذا املجلس يعمل
نائبًا عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات.
 - 2يعم���ل جملس األم���ن ،يف أداء هذه الواجبات وفق�ا�ً ملقاصـد “األمم
املخولة ملجلس األمن لتمكينه
املتحدة” ومبادئها والسلطات اخلاصة َّ
من القيام هبـذه الواجبـات مبيَّنة فـي الفصول السادس والسابع والثامن
والثاين عشر.
 - 3يرفع جملس األمن تقارير س���نوية ،وأخرى خاصة ،إذا اقتضت احلال
إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.
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املادة 25
يتعهد أعضاء “األمم املتحدة” بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها
وفق هذا امليثاق.

املادة 26
رغب���ة يف إقامة الس���لم واألمن الدويل وتوطيدمه���ا بأقل حتويل ملوارد
العامل اإلنس���انية واالقتصادية إىل ناحية التس���ليح ،يكون جملس األمن
مس���ؤوالً مبس���اعدة جلنة أركان احلرب املشار إليها يف املادة  47عن
وض���ع خطط تُعرض عل���ى أعضاء “األمم املتح���دة” لوضع منهاج
لتنظيم التسليح.

يف التصويت
املادة 27
 - 1يكون لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد.
 - 2تصدر قرارات جملس األمن يف املس���ائل اإلجرائية مبوافقة تس���عة من
أعضائه.
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 - 3تصـ���در ق���رارات جملس األم���ن يف املس���ائل األخرى كاف���ة مبـوافقة
أصـ���وات تس���عـة من أعضائ���ه يكون م���ن بينها أصـ���وات األعضـاء
الـدائمني متفقـة؛ بش���رط أن���ه يف القرارات املتخ���ذة تطبيقًا ألحكام
الفصل الس���ادس ،والفقرة  3من املادة  ،52ميتـنع من كـان طرفـًا يف
النـزاع عن التصويت.

يف اإلجراءات
املادة 28
 - 1يُ َّ
نظـم جملس األمـن على وجه يس���تطيع معه العمل باس���ـتمرار ،وهلذا
الغرض ميثَّل كل عضو من أعضائه متثي ً
ال دائمًا يف مقر اهليئة.
 - 2يعقــ���د جملـ���س األم���ن اجتماعات دوري���ة ميثَّل فيه���ا كل عضو من
أعضـائه  -إذا ش���ــاء ذلك  -بأحد رجال حكومته أو مبندوب آخر
يسميه هلذا الغرض خاصة.
 - 3ملجلس األمن أن يعقد اجتماعات يف غري مقر اهليئة إذا رأى أن ذلك
أدىن إىل تسهيل أعماله.
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املادة 29
ملجلس األمن أن ينش���ئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء
وظائفه.

املادة 30
يضع جملس األمـن الئحـة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

املادة 31
لكل عضو من أعضاء “األمم املتحدة” من غري أعضاء جملس األمن
أن يش���ترك بدون تصويت يف مناقشة أيّة مس���ألة تُعرض على جملس
األمن إذا رأى املجلس أن مصاحل هذا العضو تتأثر هبا بوجه خاص.

املادة 32
كل عض���و من أعضاء “األمم املتحدة” ليس بعضو يف جملس األمن،
وأي���ة دولة ليس���ت عضوًا يف “األمم املتح���دة” إذا كان أيهما طرفًا
يف ن���زاع معروض عل���ى جملس األمن لبحثه يُدعى إىل االش���تراك يف

22

املناقش���ات املتعلقة هبذا النـ���زاع دون أن يكون له حق يف التصويت،
ويض���ع جملس األمن الش���روط اليت يراها عادلة الش���تراك الدولة اليت
ليست من أعضاء “األمم املتحدة”.
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الفصل السادس

يف حل املنازعات ح ً
ال سلميًا
املادة 33
يعرض حفظ
 - 1جي���ب على أطراف ّ
أي نزاع مـن ش���أن اس���تمراره أن ِّ
الس���لم واألم���ن ال���دويل للخط���ر أن يلتمس���وا حله ب���ادئ ذي بـدء
بطريـق املفاوضـة والتحقيـق والوس���اطة والتوفيق والتحكيم والتسوية
القضائي���ة ،أو أن يلج���أوا إىل ال���وكاالت والتنظيم���ات اإلقليمية أو
غيـرها مـن الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.
 - 2ويدعو جملس األمن أطراف النـزاع إىل أن يسـووا ما بينهم من النـزاع
بتلك ُ
الط ُرق إذا رأى ضرورة لذلك.

املادة 34
أي موقف ق���د يؤدي إىل
أي ن���زاع أو ّ
ملجل���س األم���ن أن يفح���ص ّ
احت���كاك دويل أو قد يثري نزاعًا لكي يقرر ما إذا كان اس���تمرار هذا
يعرض للخطر حفظ الس���لم واألمن
النـزاع أو املوقف من ش���أنه أن ِّ
الدويل.
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املادة 35
 - 1ل���كل عضـو م���ن “األمم املتحدة” أن ينـبِّه جمل���س األمن أو اجلمعية
أي نزاع أو موقف من النوع املش���ار إليه يف املادة الرابعة
العام���ة إىل ّ
والثالثني.
 - 2لكل دولة ليست عضوًا يف “األمم املتحدة” أن تنبِّه جملس األمن أو
أي ن���زاع تكون طرفًا فيه إذا كانت تقبل مقـدمًا
اجلمعي���ة العامة إىل ّ
يف خصوص هذا النـزاع التزامات احلل الس���لمي املنصوص عليها يف
هذا امليثاق.
 - 3جت���رى أحكام املادتني  11و 12عل���ى الطريقة اليت تعاجل هبا اجلمعية
العامة املسائل اليت تُنبَّه إليها وفقًا هلذه املادة.

املادة 36
 - 1ملجل���س األمـ���ن فـي أيّة مرحل���ة من مراحل نـزاع من النوع املش���ار
إليه يف املادة  33أو موقف ش���بيه بـه أن يـوصي مبا يـراه مالئمًا مـن
اإلجـراءات و ُط ُرق التسوية.
 - 2على جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات س���ابقة
حلل النـزاع القائم بينهم.
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 - 3عل���ى جملس األمـن وهو يق���دم توصياته وفقًا هلذه امل���ادة أن يراعي
أيض���ًا أن املنازع���ات القانونية جيب علـى أطـ���راف النـزاع  -بصفة
عامة  -أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية وفقًا ألحكام النظام
األساسي هلذه املحكمة.

املادة 37
 - 1إذا أخفق���ت ال���دول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املش���ار إليـه فـي
امل���ادة  33يف حل���ه بالوس���ائل املبيَّنة يف تلك امل���ادة وجب عليها أن
تعرضه على جملس األمن.
 - 2إذا رأى جملس األمن أن اس���تمرار هذا النـزاع من ش���أنه يف الـواقع،
يعـرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل قـرر ما إذا كان يقوم
أن ِّ
بعم���ل وفقًا للم���ادة  36أو يوصي مبا يراه مالئمًا من ش���روط حل
النـزاع.

املادة 38
يقدم إليهم
ملجلس األمن  -إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك  -أن ِّ
توصياته بقصد حل النـزاع ح ً
ال سلميًا ،وذلك بدون إخالل بأحكام
املواد من  33إىل .37
26

الفصل السابع

فيما يُتخـذ مـن األعمال فـي حاالت هتديد السلم
واإلخالل به ووقوع العدوان

املادة 39
يقرر جملـس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل بــه أو
ِّ
كـ���ان مـا وقـع عمـ ً
ويقدم يف ذلـك توصياتـه
ال من أعمـال العـدوانِّ ،
يق���رر ما جيب اخت���اذه من التدابري طبقًا ألحكام املادتني  41و42
أو ِّ
حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.

املادة 40
يقـدم توصـــياته أو
منـعـ���ًا لتـفاقم املـوقـف ،ملجلـس األمـن ،قبـ���ل أن ِّ
يتخ���ذ التداب�ي�ر املنصوص عليه���ا يف املادة  ،39أن يدع���و املتنـازعني
لألخذ مبا يراه ضروريًا أو مستحس���نًا من تدابري مؤقتة ،وال ّ
ختل هذه
التداب�ي�ر املؤقتة حبقوق املتنازعني ومطالبهم أو مبركزهم ،وعلى جملس
األمن أن حيسب لعدم أخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه.
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املادة 41
يقرر ما جي���ب اختاذه من التداب�ي�ر اليت ال تتطلب
ملجل���س األم���ن أن ِّ
استخـدام القـوات املسلحـة لتنفيـذ قراراتـه ،ولـه أن يطلـب إىل أعضاء
“األم���م املتح���دة” تطبيق هذه التدابري .وجيـ���وز أن يكـون مـن بينها
وق���ف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديديـة والبحـرية واجلـوية
والربيدية والربقيـة والالس���لكية وغريها من وسائـل املـواصالت وقفًا
جزئيًا أو كليًا ،وقطع العالقات الدبلوماسية.

املادة 42
إذا رأى جمل���س األمـ���ن أن التـداب�ي�ر املنص���وص عليه���ا يف املادة 41
ال تف���ي بالغ���رض أو ثبت أهنا مل ِ
ت���ف به ،جاز ل���ه أن يتخذ بطريق
الق���وات اجلوي���ة والبحرية والربية من األعمال ما يلزم حلفظ الس���لم
واألمـ���ن ال���دويل أو إلعادتـ���ه إىل نصابـ���ه .وجيـوز أن تتن���اول هذه
األعم���ال املظاهرات واحلص���ر والعمليات األخ���رى بطريـق القوات
اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة ألعضاء “األمم املتحدة”.
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املادة 43
 - 1يتعهد مجيـع أعضـاء “األمم املتحدة” يف س���بيـل املس���امهة يف حفظ
تصرف جملس األمن بنـا ًء على
السلم واألمن الدويل ،أن يضعوا حتت ّ
طلبـه وطبقًا التفـاق أو اتفـاقات خاصـة ما يلزم مـن القوات املسلحة
واملساعدات والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن
ذلك حق املرور.
حيدد ذلك االتف���اق أو تلك االتفاقات ع���دد هذه القوات
 - 2جي���ب أن ِّ
وأنواعه���ا وم���دى اس���تعدادها وأماكنها عمومًا ونوع التس���هيالت
قدم.
واملساعدات اليت تُ َّ
 - 3تُج���رى املفاوض���ة يف االتف���اق أو االتفاق���ات املذكورة بأس���رع ما
ميك���ن بن���ا ًء على طلب جملس األم���ن ،وتُربم بني جمل���س األمن وبني
أعض���اء “األمم املتحدة” أو بينه وبني جمموعات من أعضاء “األمم
وتصـ���دق عليها الـدول املوقّعـة وفق مقتضيـات أوضاعها
املتحدة”،
ِّ
الدستورية.

املادة 44
إذا قرر جملس األمن اس���تخدام القوة ،فإنه قبل أن يطلب من عضــو
غيــر ممثـَّل فيـه تقديـم القـوات املس���لحـة وفا ًء بااللتزامات املنصوص
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عليه���ا يف املـادة  ،43ينبغي لـه أن يدعـو هذا العضو إىل أن يش���ترك
إذا شاء يف القرارات اليت يصدرها فيما خيتص باستخدام وحدات من
قوات هذا العضو املسلحة.

املادة 45
رغبة يف متكني األمم املتحدة من اختاذ التدابري احلربية العاجلـة يكون
ل���دى األعضاء وحدات جوية أهلية ميكن اس���تخدامها فورًا ألعمال
وحي���دد جملس األمن قوة ه���ذه الوحدات
القم���ع الدولية املش���تركة.
ِّ
ومدى استعدادها واخلطط ألعماهلا املشتركة ،وذلك مبســاعدة جلنـة
أركـ���ان احلرب ويف احلـدود الواردة يف االتفاق أو االتفاقات اخلاصة
املشار إليها يف املادة .43

املادة 46
اخلطط الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها جملس األمن مبساعدة
جلنة أركان احلرب.

املادة 47

َّ
تش���كل جلنـة مـن أركان احلـرب تكون مهمتها أن تُس���دي املشورة
-1
واملعون���ة إىل جملس األمن وتعاونه يف مجيع املس���ائل املتصلة مبا يلزمه
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من حاجات حربية حلفظ السلم واألمن الدويل ،والستخدام القوات
املوضوع���ة حتت تصرفه وقيادهتا ،ولتنظيم التس���ليح ونزع الس�ل�اح
بالقدر املستطاع.
َّ
تش���كل جلن���ة أركان احل���رب من رؤس���اء أركان ح���رب األعضـاء
-2
الـدائم�ي�ن فـي جملس األم���ن أو من يقوم مقامه���م ،وعلى اللجنة أن
أي عض���و يف “األم���م املتحدة” م���ن األعضاء غ�ي�ر املمثَّلني
تدع���و ّ
فيها بصفة دائمة لإلش���راف يف عملها إذا اقتضى ُحس���ن قيام اللجنة
مبسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو يف عملها.
 - 3جلنة أركان احلرب مس���ؤولة حتت إش���راف جملس األمن عن التوجيه
االستراتيجي ألية قوات مس���لحة مـوضوعة حتـت تصـرف املجلس.
َّأما املسائل املرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
خوهلا ذلـك
 - 4للجنة أركان احلرب أن تنش���ئ جلانًا فرعي���ة إقليمية إذا َّ
جملـس األمـن وبعـد التشاور مع الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.

املادة 48
 - 1األعمـ���ال الالزم���ة لتنفيذ قرارات جملس األمن حلفظ الس���لم واألمن
ال���دويل يقوم هب���ا مجيع أعض���اء “األمم املتح���دة” أو بعـض هـؤالء
األعضاء وذلك حسبما يقرره املجلس.
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 - 2يقـوم أعض���اء “األمم املتح���دة” بتنفيـذ القرارات املتقدمة مباش���رة
وبطري���ق العمل يف الوكاالت الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاء
فيها.

املادة 49
يتضافـ���ر أعضـاء “األمم املتحدة” على تق���دمي املعونة املتبادلة لتنفيذ
التدابري اليت َّقررها جملس األمن.

املادة 50
إذا اختذ جملـس األمن ضـد أيّة دولـة تدابـري منع أو قمع فإن لكل دولة
أخرى  -س���واء أكانت م���ن أعضاء “األمم املتح���دة” أم مل تكن -
تواجه مش���اكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابري ،احلق يف
أن تتذاكر مع جملس األمن بصدد حل هذه املشاكل.

املادة 51
لي���س يف هذا امليثاق ما يُضعف أو يُنقص احل���ق الطبيعي للدول ،فرادى
أو مجاعات ،يف الدفاع عن أنفس���هم إذا اعتدت قوة مس���لحة على أحد
أعضاء “األمم املتحدة” وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة
حلفظ الس���لم واألمن ال���دويل ،والتدابري اليت اختذها األعضاء اس���تعماالً
32

حلـ���ق الـدفاع عن النفس تبلَّغ إىل املجلس ف���ورًا ،وال تؤثر تلك التدابري
بأي حال فيما للمجلس  -مبقتضى س���لطته ومس���ؤولياته املس���تمرة من
أي وقت ما يرى ضــرورة
أحكام هذا امليثاق  -من احلق يف أن يتخذ يف ّ
الختــاذه من األعمــال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.
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الفصل الثامن

يف التنظيمات اإلقليمية

املادة 52
 - 1ليس فـي هـذا امليثـاق مـا حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية
تعالـج مـن األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدويل ما يكون العمل
اإلقليمي صاحلًا فيها ومناسبًا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكاالت
اإلقليميـة ونشاطهـا متالئمـة مـع مقاصد “األمم املتحدة” ومبادئها.
 - 2يب���ذل أعضاء “األمم املتحدة” الداخلون يف مثل هذه التنظيمات أو
الذين تتألف منهم تلك الوكاالت كل جهدهم لتدبري احلل الس���لمي
للمنازعات املحلية عن طريـق هـذه التنظيمات اإلقليميـة أو بواس���طة
هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على جملس األمن.
يش���جع على االستكثار من احلل السلمي هلذه
 - 3علـى جملـس األمـن أن ِّ
املنازع���ات املحلّية بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواس���طة تلك
ال���وكاالت اإلقليمية بطلب من الدول ال�ت�ي يعنيها األمر أو باإلحالة
عليها من جانب جملس األمن.
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 - 4ال ِّ
تعطل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق املادتني  34و.35

املادة 53
 - 1يس���تخـدم جملـ���س األمـن تل���ك التنظيم���ات وال���وكاالت اإلقليمية
يف أعم���ال القمع ،كلم���ا رأى ذلك مالئمًا ،ويك���ون عملها حينئذ
حت���ت مراقبته وإش���رافهَّ .أم���ا التنظيــمات والوكـاالت نفس���ــها فإنه
ال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغري
إذن املجلس ،ويُس���تثىن مما تق���دم التدابري اليت تُتخذ ضد أيّة دولة من
املعـرفة يف الفقـرة  2مـن هـذه املـادة مما هو منصوص
دول األعــ���داء َّ
علي���ه يف املادة  107أو التدابري اليت يكون املقصود هبا يف التنظيمات
اإلقليمية منع جتدد سياسـة العـدوان من جانب دولة من تلك الدول،
وذلـ���ك إىل أن حيـني الوقت الـذي قد يُعهد فيه إىل اهليئة ،بنــا ًء علـى
طلـب احلكومـات ذات الشأن ،باملسؤولية عن منـع كل عـدوان آخـر
من جانـب أيّة دولة مـن تلك الدول.
 - 2تنطب���ق عبارة “الدولة املعادية” املذكورة يف الفقرة  1من هذه املادة
على أيّة دولة كانت يف احلرب العاملية الثانية من أعداء أيّة دولة موقّعة
على هذا امليثاق.
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املادة 54
جي���ب أن يك���ون جملس األم���ن على علم تام مبا جي���ري من األعمـال
حلفـظ الس���لم واألمن الدويل مبقتضى تنظيمات أو بواسطة وكاالت
إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
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الفصل التاسع

يف التعاون الدويل االقتصادي واالجتماعي

املادة 55
رغبة يف هتيئة دواعي االس���تقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات
ودية بني األمم مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية
سليمة ِّ
يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها ،تعمل
األمم املتحدة على:
( أ ) حتقيق مس���توى أعلـى للمعيش���ة وتوفري أس���باب االس���تخدام
املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتق ّدم االقتصادي
واالجتماعي؛
(ب) تيس�ي�ر احللـول للمش���اكل الدولية االقتصادي���ة واالجتماعيـة
والصحيـ���ة وما يتصـل هب���ا ،وتعزيز التعاون ال���دويل يف أمور
الثقافة والتعليم؛
(ج) أن يشيـع فـي العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
للجميع بال متييز بسبب اجلنـس أو اللغــة أو الديـن ،وال تفريق
بني الرجــال والنساء ،ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعالً.
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املادة 56
يتعه���د مجيع األعضاء بأن يقوموا ،منفردين أو مش���تركني ،مبا جيب
عليه���م من عمل بالتعاون م���ع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها
يف املادة .55

املادة 57
 - 1الـوكاالت املختلفة اليت تُنش���أ مبقتضى اتف���اق بني احلكـومات واليت
تضطلع مبقتضى نُظمها األساسية بتبعـات دوليـة واسعـة فـي االقتصـاد
واالجتماع والثقافـة والتعليـم والصحـة وما يتصـل بذلك من الشؤون
يوصل بينها وبني “األمم املتحدة” وفقًا ألحكام املادة .63
تس���مى هذه ال���وكاالت اليت يوص���ل بينها وبني “األم���م املتحدة”
-2
َّ
فيمـا يلـي مـن األحكـام بالـوكـاالت املتخصصة.

املادة 58
تقدم اهليئة توصيات بقصد تنس���يق سياس���ات الوكاالت املتخصصة
ِّ
ووجوه نشاطها.
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املادة 59
تدعو اهليئة عند املناسبة إىل إجراء مفاوضات بني الدول ذات الشـأن
بقصـ���د إنش���اء أيّة وكالـة متخصصة جدي���دة يتطلبها حتقيق املقاصد
املبيَّنـة فـي املـادة .55

املادة 60
مقاصد اهليئة املبيَّنـة يف هذا الفصل تقـع مس���ؤولية حتقيقها على عاتق
اجلمعية العامة كما تقـع على عاتق املجلس االقتصادي واالجتماعـي
حتت إش���ـراف اجلمعية العامة ،ويك���ون هلذا املجلس مـن أجل ذلـك
السلطات املبيَّنـة يف الفصل العاشر.
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الفصل العاشر

املجلس االقتصادي واالجتماعي

التأليف
املادة 61
 - 1يتألـف املجلـس االقتصادي واالجتماعي من أربعة ومخس�ي�ن عضوًا
من األمم املتحدة تنتخبهم اجلمعية العامة.
 - 2م���ع مراعاة أحكام الفقرة  ،3يُنتخب مثانية عش���ر عضوًا من أعضاء
املجلس االقتصادي واالجتماعي كل س���نة ملدة ثالث سنوات وجيوز
أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
 - 3يف االنتخ���اب األول بع���د زي���ادة عدد أعضاء املجل���س االقتصادي
واالجتماعي من س���بعة وعشرين إىل أربعة ومخسني عضـوًا ،يُختـار
س���بعـة وعش���رون عضوًا إضافيًا عـالوة علـى األعضـ���اء املنتخبيـن
حمـ���ل األعض���اء التس���عة الذين تنتهي م���دة عضويته���م يف هناية هذا
العام .وتنتهي عضوية تس���عة من هؤالء األعضاء الس���بعة والعشرين
اإلضافيني بعد انقضاء س���نة واحدة ،وتنتهي عضوية تس���عة أعضاء
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آخرين بعد انقضاء س���نتني ،وجيري ذلك وفق���ًا للنظام الذي تضعه
اجلمعية العامة.
 - 4يكون ل���كل عضو م���ن أعضاء املجل���س االقتص���ادي واالجتماعي
مندوب واحد.

الوظائف والسلطات
املادة 62
 - 1للمجلس االقتصادي واالجتماعـي أن يقوم بدراس���ات ويضع تقارير
عن املس���ائل الدولية يف أمور االقتصاد واالجتمـاع والثقافـة والتعليم
يوجه إىل مثل تلك الدراسات
والصحة وما يتصل هبا ،كما أن له أن ِّ
يقدم توصياته يف أيّة مسألة من
وإىل وضع مثل تلك التقارير .وله أن ِّ
تلك املس���ائل إىل اجلمعية العام���ة وإىل أعضاء “األمم املتحدة” وإىل
الوكاالت املتخصصة ذات الشأن.
يقدم توصيات فيما خيتص بإش���اعة احترام حقوق اإلنس���ان
 - 2ول���ه أن ِّ
واحلريات األساسية ومراعاهتا.
 - 3ول���ه أن يع ّد مش���روعـات اتفـاقات لتعـرض عل���ى اجلمعية العامة عن
املسائل اليت تدخل يف دائرة اختصاصه.
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 - 4وله أن يـدعو إلـى عقد مؤمترات دولية لدراسة املسائل اليت تدخل يف
دائرة اختصاصه ،وفقًا للقواعد اليت تضعها “األمم املتحدة”.

املادة 63
أي وكالة من
 - 1للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يضع اتفاقات مع ّ
الوكاالت املشار إليها يف املادة  57حتـدد الشـروط اليت على مقتضاها
يوصـل بينه���ا وبيـن “األمم املتحدة” وتعرض هـذه االتفـاقات علـى
اجلمعيـة العامـة للموافقة عليها.
ينس���ق وجـوه نش���ـاط الوكاالت املتخصصة بطريق التشاور
 - 2وله أن ِّ
معه���ا وتق���دمي توصياته إليه���ا وإىل اجلمعية العام���ة وأعضاء “األمم
املتحدة”.

املادة 64
 - 1للمجل���س االقتصـ���ادي واالجتماع���ي أن يتخذ اخلطوات املناس���بة
للحص���ول بانتظ���ام على تقارير م���ن الوكاالت املتخصص���ة وله أن
يض���ع مع أعض���اء “األم���م املتحدة” وم���ع ال���وكاالت املتخصصة
م���ا يلـزم مـن الترتيبات كيما مت ّده بتقـارير عن اخلطـوات اليت اختذهتـا
لتنفي���ذ توصياته أو لتنفيذ توصيات اجلمعية العامة يف ش���أن املس���ائل
الداخلة يف اختصاصه.
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 - 2وله أن يبلغ اجلمعية العامة مالحظاته على هذه التقارير.

املادة 65
للمجل���س االقتصادي واالجتماعـ���ي أن مي ّد جملس األمـن مبا يلزم من
املعلومات وعليه أن يعاونه مىت ُطلب إليه ذلك.

املادة 66
 - 1يقوم املجلس االقتصـ���ادي واالجتماعـي فـي تنفيذ توصيات اجلمعية
العامة بالوظائف اليت تدخل يف اختصاصه.
 - 2ول���ه بعد موافقة اجلمعية العامة أن يق���وم باخلدمات الالزمة ألعضاء
“األمم املتحدة” أو الوكاالت املتخصصة مىت ُطلب إليه ذلك.
 - 3يق���وم املجلس بالوظائف األخ���رى املبيَّنـة يف غري هذا املوضع يف هذا
امليثاق أو بالوظائف اليت قد تعهد هبا إليه اجلمعية العامة.
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التصويت

املادة 67

 - 1يكون لكل عضو من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتماعي صوت
واحد.
 - 2تصدر ق���رارات املجلس االقتص���ادي واالجتماع���ي بأغلبية أعضائه
احلاضرين املشتركني يف التصويت.

اإلجراءات

املادة 68

ينش���ئ املجلس االقتص���ادي واالجتماعي جلانًا للش���ؤون االقتصادية
واالجتماعي���ة ولتعزي���ز حقوق اإلنس���ان ،كما ينش���ئ غري ذلك من
اللجان اليت قد حيتاج إليها لتأديـة وظائفـه.

املادة 69
أي عضـو من “األمم
يـدعـ���و املجلـ���س االقتصــادي واالجتمـاعـ���ي ّ
املتح���دة” لالش���تـراك يف مداوالته عند حبث أيّة مس���ألــة تعين هــذا
العضـو بوجه خـاص ،على أالَّ يكون له حق التصويت.
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املادة 70
للمجلـ���س االقتصـ���ادي واالجتماعي أن يعمل على إش���راك مندويب
الوكاالت املتخصصة يف مداوالته أو يف مداوالت اللجان اليت ينشئها
دون أن يكون هلم حق التصويت ،كما أن له أن يعمل على إش���راك
مندوبيه يف مداوالت الوكاالت املتخصصة.

املادة 71
للمجلـ���س االقتصـ���ادي واالجتماعـ���ي أن جيري الترتيبات املناس���بة
للتش���اور م���ع اهليئات غري احلكومي���ة اليت تُعىن باملس���ائل الداخلة يف
اختصاص���ه .وه���ذه الترتيبات قد جيريها املجلس م���ع هيئات دولية،
كم���ا أن���ه قد جيريه���ا إذا رأى ذلك مالئمًا ،مع هيئ���ات أهلية وبعد
التشاور مع عضو “األمم املتحدة” ذي الشأن.

املادة 72
 - 1يضـ���ع املجلـ���س االقتصـ���ادي واالجتماعـي الئحـ���ة إجراءاته ومنها
طريقة اختيار رئيسه.
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 - 2جيتمع املجلـس االقتصادي واالجتماعي كلما دعت احلاجة إىل ذلك
يس���نها .وجيب أن تتضمن تلك الالئحة النص على
وفقًا لالَّئحة اليت ّ
قدم من أغلبية أعضائه.
دعوته لالجتماع بنا ًء على طلب يُ َّ
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الفصل احلادي عشر

تصريح يتعلق باألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

املادة 73
يق���رر أعضـ���اء األمـ���م املتح���دة  -الذين يضطلع���ون يف احلال أو يف
املس���تقبل بتبعات عن إدارة أقاليم مل تنل ش���عوهبا قس���طًا كام ً
ال من
احلك���م الذايت  -املبدأ القاضي بأن مصاحل أهل هذه األقاليم هلا املقام
األول ،ويقبلون أمانة مقدس���ة يف عنقهم ،االلتزام بالعمل على تنمية
رفاهي���ة أهل هذه األقاليم إىل أقصى حد مس���تطاع يف نطاق الس���لم
واألمن الدويل الذي رمسه هذا امليثاق .وهلذا الغرض:
( أ ) يكفلـون تقـ ّدم هـذه الشعـوب فـي شؤون السياسة واالقتصاد
واالجتماع والتعليم ،كما يكفلون معاملتها بإنصاف ومحايتها
من ضروب اإلساءة  -كل ذلك مع مراعاة االحترام الواجب
لثقافة هذه الشعوب؛
ويق���درون األمـاين السياس���ية هلذه
ينمـ���ون احلكـم الـ���ذايت،
ِّ
(ب) ّ
الش���عوب قَ ْدرها ،ويعاونوهنا على إمناء نظمها السـياسية احلرة
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من���وًا مط���ردًا ،وفقًا للظ���روف اخلاصة لكل إقليم وش���عوبه،
ومراحل تقدمها املختلفة؛
(ج) يوطدون السلم واألمن الدويل؛
ويش���جعون
(د) يع���ززون التداب�ي�ر اإلنس���انية للرقـ���ي والتق���دم،
ِّ
البحوث ،ويتعاون���ون فيما بينهم لتحقيق املقاصد االجتماعية
املفصلة يف هذه املادة حتقيقًا عمليًا ،كما
واالقتصادية والعلمية َّ
يتعاون���ون أيضًا هل���ذا الغرض مع اهليئ���ات الدولية املتخصصة
كلما تراءت هلم مالءمة ذلك؛
(هـ) يرس���لـون إلـى األمني الع���ام بانتظام حييطون���ه علمًا بالبيانات
اإلحصائيـ���ة وغريها من البيانات الفنية املتعلقة بأمور االقتصاد
واالجتماع والتعليم يف األقاليم اليت يكـونون مسـؤولني عنهـا،
عـ���دا األقاليم ال�ت�ي تنطبق عليها أحكام الفصلني الثاين عش���ر
والثالـث عش���ر من هذا امليثاق .كل ذلك م���ع مراعاة القيود
اليت قد تس���تدعيها االعتب���ارات املتعلقة باألم���ن واالعتبارات
الدستورية.
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املادة 74
يوافـق أعضـاء األمـم املتحـدة أيضـًا على أن سياس���تهم إزاء األقاليم اليت
ينطبـق عليها هذا الفصل  -كسياس���تهم يف بالدهـم نفس���ها  -جيب أن
تقوم على مبدأ ُحسن اجلوار ،وأن تُراعي حق املراعاة مصالـح بقية أجزاء
العامل ورفاهيتهـا فـي الشـؤون االجتمـاعيـة واالقتصاديـة والتجارية.
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الفصل الثاين عشر
يف نظام الوصاية الدويل

املادة 75
تُنش���ئ “األمم املتحدة” حتت إشـرافها نظـامًا دوليًا للوصاية ،وذلك
إلدارة األقالي���م ال�ت�ي قد ختضع هل���ذا النظام مبقتض���ى اتفاقات فردية
الحقة ولإلش���راف عليه���ا ،ويطلق على هذه األقالي���م فيما يلـي من
األحكـام اسم األقـاليم املشمولة بالوصاية.

املادة 76
األه���داف األساس���ية لنظام الوصاية طبقًا ملقاص���د “األمم املتحدة”
املبيَّنـة يف املادة األوىل من هذا امليثاق هي:
( أ ) توطيد السلم واألمن الدويل؛
(ب) العمـل علـى ترقية أهايل األقاليم املش���مولة بالوصاية فـي أمور
السياسة واالجتماع واالقتصاد والتعليم ،واطـراد تق ّدمها حنـو
احلكـم الذايت أو االس���تقالل حس���بما يالئم الظروف اخلاصة
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لكل إقليـم وش���عوبـه ،ويتفق مع رغبـات هـذه الش���عوب اليت
تُعرب عنها مبلء حريتها وطبقًا ملا قد يُنـص عليه يف ش���روط
كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
(ج) التش���ـجيـع علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية
للجميع بال متييز بس���بب اجلنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق
بني الرجال والنس���اء ،والتش���جيع على إدراك ما بني شعوب
العامل من تقيّد بعضهم بالبعض؛
(د) كفالـة املسـاواة فـي املعاملـة يف األمور االجتماعيـة واالقتصادية
والتجارية جلميع أعضاء “األمم املتحدة” وأهاليها واملس���اواة
بيـن هؤالء األهايل أيضًا فيما يتعلق بإجراء القضاء ،وذلك مع
ع���دم اإلخالل بتحقيق األغ���راض املتقدمة ومع مراعاة أحكام
املادة .80

املادة 77
 - 1يطبَّـ���ق نظام الوصاية عل���ى األقاليم الداخلة يف الفئ���ات اآلتية مما قد
يوضع حتت حكمها مبقتضى اتفاقات وصاية:
( أ ) األقاليم املشمولة اآلن باالنتداب؛
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(ب) األقاليم اليت قد تُقتطع من دول األعداء نتيجة للحرب العاملية
الثانية؛
(ج) األقاليم اليت تضعها يف الوصاية مبحض اختيارها دول مسؤولة
عن إدارهتا.
أي األقاليم من الفئات س���الفة الذك���ر يوضع حتت نظام
 - 2أ ّم���ا تعي�ي�ن ّ
الوصاي���ة وطبق���ًا ألي ش���روط ،فذلك من ش���أن ما يُعق���د بعد من
اتفاقات.

املادة 78
ال يطب���ق نظام الوصاي���ة على األقاليم اليت أصبح���ت أعضا ًء يف هيئة
“األم���م املتحدة” ،إذ العالقات بني أعضاء هذه اهليئة جيب أن تقوم
على احترام مبدأ املساواة يف السيادة.

املادة 79
ش���روط الوصاية لكل إقليم يوضع حتت ذلك النظام ،وكل تغيري أو
تعديل يطرآن بعد عليها ،ذلك كله يُتفق عليه برضا الدول اليت يعنيها
ه���ذا األمر بالذات ومنه���ا الدولة املنتدبة يف حالة األقاليم املش���مولة
بانت���داب أحد أعضاء “األم���م املتحدة” .وهذا م���ع مراعاة أحكام
املادتني  83و 85يف شأن املصادقة على تلك الشروط وتعديالهتا.
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املادة 80
 - 1فيم���ا عدا ما ق���د يُتفق علي���ه يف اتفاقات الوصاية الفردي���ة اليت تُبـرم
وفـ���ق أحكام امل���واد  77و 79و 81ومبقتضاها توضع األقاليم حتت
أي
الوصاي���ة ،وإىل أن تُعقد مث���ل هذه االتفاقات ال جيوز تأويل نص ّ
حك���م من أحكام هذا الفصل وال خترجيه تأوي ً
ال أو خترجيًا من ش���أنه
أن يغيِّر بطريـقة ما أيّة حقـوق أليـة دول أو شــعوب ،أو يغيِّر شروط
االتفاق���ات الدولي���ة القائمة اليت قد يكون أعض���اء “األمم املتحدة”
أطرافًا فيها.
تؤول الفقرة  1من هذه املادة على أهنا هتيئ س���ببًا لتأخري
 - 2ال جيوز أن َّ
أو تأجيل املفاوضة يف االتفاقات اليت ترمي لوضع األقاليم املش���مولة
باالنتداب أو غريها من األقاليم يف نظام الوصاية طبقًا للمادة  77أو
تأخري أو تأجيل إبرام مثل تلك االتفاقات.

املادة 81
يش���مل اتفاق الوصاية ،يف كل حالة ،الش���روط ال�ت�ي يُدار مبقتضاها
اإلقلي���م املش���مول بالوصاي���ة ،ويعيِّ���ن الس���لطة التـ���ي تباش���ر إدارة
ذل���ك اإلقلي���م ،وجي���وز أن تكون ه���ذه الس���لطة اليت يُطل���ق عليـها
فيم���ا يلي من األحكام “الس���لطة القائمة باإلدارة” دولة أو أكثر أو
هيئة “األمم املتحدة” ذاهتا.
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املادة 82
أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع اس���تراتيجي
جي���وز أن يُح َدد يف ّ
قـد يش���مـل اإلقلي���م الذي ينطبق عليه نظ���ام الوصاية بعضه أو كله،
وذل���ك دون اإلخالل ب���أي اتفاق أو اتفاقات خاص���ة معقودة طبقًا
لنص املادة .43

املادة 83
 - 1يباش���ر جملس األمـن مجيع وظائف “األمم املتحدة” املتعلقـة باملـواقع
االستراتيجية ،ويدخل يف ذلك املوافقة على شروط اتفاقات الوصاية
وتغيريها أو تعديلها.
 - 2تراعـى مجيع األهداف األساس���ية املبيَّنة يف املادة  76بالنس���بة لشعب
كل موقع استراتيجي.
 - 3يس���تعني جملس األمن مبجلس الوصاية  -مع مراعاة أحكام اتفاقيات
الوصاي���ة ودون إخ�ل�ال باالعتب���ارات املتصلة باألمن  -يف مباش���رة
م���ا كان م���ن وظائ���ف “األمم املتح���دة” يف نظ���ام الوصاية خاصًا
بالش���ؤون السياس���يـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة والتعليمية للمواقع
االستراتيجية.
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املادة 84
يك���ون من واجب الس���لطة القائم���ة باإلدارة أن تكف���ل قيام اإلقليم
املش���مول بالوصاية بنصيبه يف حفظ الس���لم واألمن الدويل .وحتقيقًا
هلذه الغاية جيوز للس���لطة القائمة باإلدارة أن تستخدم قوات متطوعة
وتس���هيالت ومس���اعدات م���ن اإلقليم املش���مول بالوصاي���ة للقيام
بااللتزام���ات ال�ت�ي تعهدت هبا تلك الس���لطة ملجل���س األمن يف هذا
الش���أن ،وللقيام أيضًا بالدفاع وبإق���رار حكم القانون والنظام داخل
اإلقليم املشمول بالوصاية.

املادة 85
 - 1تباشر اجلمعية العامة وظائف “األمم املتحدة” فيما خيتــص باتفاقــات
الوصــاي���ة على كل املس���ـــاحات التـي مل يُنص على أهنا مس���احات
اس���تراتيجية ويدخل يف ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها
أو تعديلها.
 - 2يس���اعد جملس الوصاية اجلمعية العامة يف القيام هبذه الوظـائف عامـ ً
ال
حتت إشرافها.
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الفصل الثالث عشر
يف جملس الوصاية

التأليف
املادة 86
 - 1يتألـف جملـس الوصايـة من أعضاء “األمم املتحدة” اآليت بياهنم:
( أ ) األعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ب) األعضـاء املـذكورون باالس���م يف امل���ادة  23الذين ال يتولون
إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ج) العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخرين لكفالة أن يكون مجلـة
أعض���اء جملس الـوصاية فـريقني متس���اويني ،أحدمها األعضاء
الذي���ن يقومون ب���إدارة األقاليم املش���مولة بالوصاية ،واآلخر
األعضاء الذين خلوا من تلك اإلدارة .وتنتخب اجلمعية العامة
هؤالء األعضاء ملدة ثالث سنوات.
 - 2يعيِّن كل عضو من أعضاء جملس الوصاية من يراه أه ً
ال بوجه خاص
لتمثيله يف هذا املجلس.
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الوظائف والسلطات
املادة 87
لكل من اجلمعية العامة وجملس الوصاية ،عام ً
ال حتت إش���رافها ،ومها
يقومان بأداء وظائفهما:
( أ ) أن ينظر يف التقارير اليت ترفعها السلطة القائمة باإلدارة؛
(ب) أن يقب���ل العرائض ويفحصها بالتش���ـاور مع الس���لطة القائمة
باإلدارة؛
(ج) أن ِّ
ينظم زيارات دوريـة لألقـاليم املشمولة بالوصاية يف أوقات
يُتفق عليها مع السلطة القائمة باإلدارة؛
(د) أن يتخذ هذه التدابري وغريها ،وفقًا للشروط املبيَّنة يف اتفاقات
الوصاية.

املادة 88
يضع جملس الوصاية طائفة من األس���ئلة عن تق ّدم س���كان كل إقليم
مش���مول بالوصاية يف الشؤون السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية
وتقدم الس���لطة القائمة باإلدارة يف كل إقليم مش���مول
والتعليمي���ةِّ .
بالوصاي���ة داخ���ل اختصاص اجلمعي���ة العامة تقريرًا س���نويًا للجمعية
العامة موضوعًا على أساس هذه األسئلة.
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التصويت
املادة 89
 - 1يكون لكل عضو يف جملس الوصاية صوت واحد.
 - 2تصـدر قـرارات جملس الـوصاية بأغلبية األعضاء احلاضرين املشتركني
يف التصويت.

اإلجراءات
املادة 90
 - 1يضع جملس الوصاية الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
 - 2جيتمـ���ع جملس الـوصاية كلما دعت احلاج���ة لذلك وفقًا لالَّئحة اليت
يس���نّها .وجيب أن تتضمن تلك الالئحة النص على دعوته لالجتماع
يقدم من أغلبية أعضائه.
بنا ًء على طلب َّ

املادة 91
يس���تعيـن جملـ���س الوصاي���ة ،كلم���ا كان ذل���ك مناس���بًا ،باملجلس
االقتصادي واالجتماعي وبالوكاالت املتخصصة يف كل ما خيتص به
كل منها من الشؤون.
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الفصل الرابع عشر
يف حمكمة العدل الدولية

املادة 92
حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية “لألمم املتحدة”،
وتق���وم بعملها وفق نظامها األساس���ي امللحق هب���ذا امليثاق وهو مبين
على النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل وجزء ال يتجزأ
من امليثاق.

املادة 93
 - 1يعترب مجيع أعضاء “األمم املتحدة” حبكم عضويتهم أطرافًا يف النظام
األساسي ملحكمة العدل الدولية.
 - 2جيـ���وز لدولــة ليس���ت مـن “األم���م املتحدة” أن تنضـ���م إىل النظام
األساس���ي ملحكمة العدل الدولية بش���روط حتددهــ���ا اجلمعية العامة
لكل حالة بنا ًء على توصية جملس األمن.
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املادة 94
 - 1يتعه���د كل عضو من أعضاء “األم���م املتحدة” أن ينـزل على حكم
حمكمــة العـدل الدولية يف أيّة قضية يكون طرفًا فيها.
 - 2إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن القيام مبا يفرضـه عليـه حكم
تصـ���دره املحكمــة ،فللطـ���رف اآلخر أن يلجـ���أ إىل جملــس األمـن،
يق���دم توصياته أو يصدر
وهل���ذا املجلس ،إذا رأى ضرورة لذلك أن ِّ
قرارًا بالتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم.

املادة 95
لي���س يف هذا امليثاق ما مين���ع أعضاء “األمم املتحدة” من أن يعهدوا
حب���ل ما ينش���أ بينهم من خالف إىل حماكم أخ���رى مبقتضى اتفاقات
قائمة من قبل أو ميكن أن تعقد بينهم يف املستقبل.

املادة 96
ألي مـ���ن اجلمعيـة العامة أو جملس األمن أن يطلب إىل حمكمة العدل
ّ -1
الدولية إفتاءه يف أيّة مسألة قانونية.
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 - 2ولس���ائر ف���روع اهليئة والوكاالت املتخصص���ة املرتبطة هبا ،ممن جيوز أن
أي وقت ،أن تطلب أيضًا من املحكمة
تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك يف ّ
إفتاءها فيما يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا.
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الفصل اخلامس عشر
يف األمانة

املادة 97
يكـ���ون للهيئـة أمانـة تش���مـل أمينـ���ًا عامــًا ومن حتتاجه���م اهليئة من
املوظف�ي�ن .وتعيِّن اجلمعية العامة األمني العام بنا ًء علـى توصيـة جملـس
األمـن .واألمني العام هو املوظف اإلداري األكرب يف اهليئة.

املادة 98
يت���وىل األمني الع���ام أعماله بصفته ه���ذه يف كل اجتماعات اجلمعيـة
العامـة ،وجملس األمـن ،واملجلس االقتصادي واالجتمـاعي ،وجملـس
الوصايــة ،ويقوم بالوظائف األخرى اليت تكلهـا إليــه هـذه الفـروع.
ويُـعد األميــن العام تقريــرًا سـنويًا للجمعية العامة بأعمال اهليئة.

املادة 99
لألمني العام أن ينبِّه جملس األمن إىل أيّة مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ
السلم واألمن الدويل.
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املادة 100
 - 1لي���س لألميـن العـ���ام وال للموظفني أن يطلب���وا أو أن يتلقّوا يف تأدية
واجبهم تعليمات من أيّة حكومة أو من أيّة سلطة خارجة عن اهليئة.
وعليه���م أن ميتنع���وا عن القيام ب���أي عمل قد يس�ي�ىء إىل مراكزهم
بوصفهم موظفني دوليني مسؤولني أمام اهليئة وحدها.
 - 2يتعهد كل عضـو فـي “األمم املتحدة” باحترام الصفـة الدولية البحتة
ملسؤوليات األمني العام واملوظفني وبأالَّ يسعى إلـى التأثيـر فيهـم عنـد
اضطالعهـم مبسؤولياهتم.

املادة 101
 - 1يعيِّن األمني العام موظفي األمانة طبقًا للَّوائح اليت تضعها اجلمعية العامة.
 - 2يعيِّ���ن للمجلـ���س االقتص���ادي واالجتماعـ���ي وملجل���س الوصاية ما
يكفيهما من املوظفني على وجه دائم ويعيِّن لغريمها من فروع “األمم
املتح���دة” األخرى ما هـ���ي حباجـة إليـه منهـ���م .وتعترب مجلة هؤالء
املوظفني جز ًءا من األمانة.
 - 3ينبغـي فـي اس���تخدام املوظفني ويف حتديد شروط خدمتهم أن يُراعى
يف امل���كان األول ض���رورة احلصول على أعلى مس���توى من املقدرة


63

والكف���اءة والنـزاهة .كما أن مـن املهـم أن يُـراعى يف اختيارهم أكرب
ما يستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف.
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الفصل السادس عشر
أحكام متنوعة

املادة 102
أي عضو من أعضـاء “األمم
 - 1كـ���ل معاهدة وكـل اتفاق دويل يعقده ّ
يس���جل يف أمانة اهليئة وأن
املتحدة” بعد العمل هبذا امليثاق جيب أن َّ
تقوم بنشره بأسرع ما ميكن.
يس���جل وفقًا للفقرة
 - 2ليس ألي طـرف فـي معاهـدة أو اتفاق دويل مل َّ
األوىل من هذه املادة أن يتمسك بتلك املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام
أي فرع من فروع “األمم املتحدة”.
ّ

املادة 103
إذا تعارض���ت االلتزامات ال�ت�ي يرتبط هبا أعض���اء “األمم املتحدة”
أي التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة
وفقًا ألحكام هذا امليثاق مع ّ
بالتزاماهتم املترتبة على هذا امليثاق.
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املادة 104
تتمتـ���ع اهليئـة فـي ب�ل�اد كل عضو من أعضائها باألهلية القانونية اليت
يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وحتقيق مقاصدها.

املادة 105
 - 1تتمتـ���ع اهليئـة فـي أرض كـل عضو م���ن أعضائها باملزايا واإلعفاءات
اليت يتطلبها حتقيق مقاصدها.
 - 2وكذلك يتمتع املندوبون عن أعضاء “األمم املتحدة” ومـوظفو هـذه
اهليئـ���ة باملزايا واإلعفاءات اليت يتطلبها اس���تقالهلم فـ���ي القيـام مبهـام
وظائفهم املتصلة باهليئة.
تقدم التوصيات بقص���د حتديد التفاصيل اخلاصة
 - 3للجمعي���ة العامة أن ِّ
بتطبي���ق الفقرت�ي�ن  1و 2من هذه املادة ،وهل���ا أن تقترح على أعضاء
اهليئة عقد اتفاقات هلذا الغرض.
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الفصل السابع عشر

يف تدابري حفظ األمن يف فترة االنتقال

املادة 106
إىل أن تص�ي�ر االتفاق���ات اخلاصة املش���ار إليها يف امل���ادة  43معموالً
هب���ا عل���ى الوجه الذي يرى مع���ه جملـس األمـن أنـه أصبـح يس���تطيع
البـدء فـي احتمال مس���ؤولياته وفقًا للمادة  ،42تتشـاور الدول اليت
اشتركت يف تصريح الدول األربـع املـوقَّع يف موسكو يف  30تشرين
األول/أكتوبر س���ـنة  ،1943هي وفرنس���ا ،وفقـًا ألحكام الفقرة 5
من ذلك التصريح ،كما تتش���اور ال���دول اخلمس مع أعضاء “األمم
املتح���دة” اآلخري���ن ،كلم���ا اقتضت احل���ال ،للقيام نياب���ة عن اهليئة
باألعمال املشتركة اليت قد تلزم حلفظ السلم واألمن الدويل.

املادة 107
أي عمل إزاء دولة كانت يف أثناء
ليس يف هذا امليثاق ما يُبطل أو مينع ّ
احلرب العاملية الثانية معادية إلحدى الدول املوقّعة على هـذا امليثــاق


67

إذا كان هذا العمـل قد اتُخـذ أو ُر ِّخص بـــه نتيــجة لتلك احلرب من
قِبَــل احلكومات املسؤولة عن القيام هبذا العمل.
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الفصل الثامن عشر
يف تعديل امليثاق

املادة 108
التعدي�ل�ات ال�ت�ي تدخل على هذا امليثاق تس���ري عل���ى مجيع أعضاء
“األم���م املتح���دة” إذا ص���درت مبوافق���ة ثلث���ي أعض���اء اجلمعيـ���ة
وصـدق عليهـ���ا ثلثــا أعضـاء “األمم املتح���دة” ومـن بينهم
العامـ���ة َّ
مجي���ع أعضاء جمل���س األمن الدائمني ،وفقًا لألوضاع الدس���تورية يف
كل دولة.

املادة 109
 - 1جيـ���وز عقد مؤمتر عـام م���ن أعضاء “األمم املتحدة” إلعادة النظر يف
هذا امليثاق يف الزمان وامل���كان اللذين حتددمها اجلمعية العامة بأغلبية
ثلث���ي أعضائها ومبوافقة تس���عة ما من أعضاء جمل���س األمن .ويكون
لكـل عضـو فـي “األمم املتحدة” صوت واحد يف املؤمتر.
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 - 2كل تغيري يف هذا امليثاق أوصى به املؤمتر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري
ص���دق علي���ه ثلثا أعضاء “األمم املتح���دة” ومـن بينهم األعضاء
إذا َّ
الدائمون يف جملس األمن وفقًا ألوضاعهم الدستورية.
 - 3إذا مل يُعق���د هذا املؤمتر قبل الدورة العادية العاش���رة للجمعية العامة،
بع���د العمل هبذا امليثاق ،وجب أن يُدرج جبدول أعمال تلك الدورة
العاشرة اقتراح بالدعوة إىل عقده ،وهذا املؤمتر يُعقد إذا َّقررت ذلك
أغلبيـة أعضـاء اجلمعية العامة وسبعة ما من أعضاء جملس األمن.
تصدق عليه بعد العمـل به ،تُعترب مــن
 - 4الدول املوقّعة على هذا امليثاق اليت ِّ
األعضاء األصليني يف “األمم املتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاهتا.

املادة 111
ُوضع هذا امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنسية والروسية واإلنكليزية
واإلس���بانية ،وهي لغاته الرمسية على وجه الس���واء .ويظل امليثاق مودعًا
يف حمفوظ���ات حكومة الواليات املتح���دة األمريكية ،وتبلغ هذه احلكومة
حكومات الدول األخرى املوقّعـة عليــه صــورًا معتمدة منه.
تقدم وقَّع مندوبو حكوم���ات “األمم املتحدة” على
ومصداقــًا مل���ا َّ
هذا امليثاق.
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صـدر مبدينة س���ـان فرانسيس���كو فـي اليـوم السـادس والعشرين من
شهر حزيران/يونيه سنة .1945
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الفصل التاسع عشر
يف التصديق والتوقيع

املادة 110
تص���دق على هذا امليثاق ال���دول املوقّعة عليه كل منها حس���ب
- 1
ِّ
أوضاعها الدستورية.
 - 2تـ���ودع التصـديقات لـدى حكومة الوالي���ات املتحدة األمريكية
ال�ت�ي تُخطر الدول املوقّعة عليه ب���كل إيداع حيصـل ،كما تُخطـر
األميـن العـام هليئـة “األمم املتحدة” بعد تعيينه.
 - 3يصبح هذا امليثاق معموالً به مىت أودعت تصديقاهتا مجهورية الصني،
وفرنس���ا ،واحتاد اجلمهوريات االش���تراكية الس���وفياتية ،واململكة
املتح���دة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الش���مالية ،والواليات املتحدة
األمريكي���ة ،وأغلبي���ة الدول األخرى املوقّعة علي���ه .وتعـ ّد حكـومة
الـواليات املتحدة األمريكية بروتوكوالً خاصًا بالتصديقات املودعة
وتبلغ صورًا منه لكل الدول املوقّعة على امليثاق.
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تصدق عليه بعد العمـل به،
 - 4ال���دول املوقّعة على هذا امليثاق ال�ت�ي ِّ
تُعت�ب�ر مــن األعضاء األصليني يف األمم املتحدة من تاريخ إيداعها
لتصديقاهتا.

املادة 111
ُوض���ع ه���ذا امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنس���ية والروس���ية
واإلنكليزية واإلس���بانية ،وهي لغاته الرمسية على وجه السواء .ويظل
امليث���اق مودع���ًا يف حمفوظات حكومة الوالي���ات املتحدة األمريكية،
وتبل���غ هذه احلكومة حكومات الدول األخ���رى املوقّعـة عليه صورًا
معتمدة منه.

تقدم
ومصداقــًا ملا َّ
وقَّع مندوبو حكومات األمم املتحدة على هذا امليثاق.

صـدر
مبدينــة س���ـان فرانسيس���ــكو فـي اليــــوم الس���ـادس والعش���رين من ش���هر
حزيران/يونيه سنة .1945


73

